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Πρόλογος 

 

            Η παρούσα εργασία με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα από τις μηχανές εσωτερικής καύσης των αυτοκινήτων ως μελέτη περίπτωσης για το 

ρόλο και την ισχύ των ομάδων πίεσης (lobbies) στην Ευρωπαϊκή Ένωση» εκπονήθηκε υπό την 

εποπτεία του καθηγητή κυρίου Παπαδόπουλου Ιωάννη. Η άντληση πληροφοριών 

πραγματοποιήθηκε έμμεσα διαμέσου της ανάγνωσης βιβλίων, άρθρων και παρακολούθησης 

γνωστών ιστότοπων που σχετίζονται με ευρωπαϊκή θεματολογία. 

            Η επιλογή του θέματος σχετίζεται με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

κυρίως με τον ρόλο που διαδραματίζουν στην λειτουργία αυτή οι ομάδες συμφερόντων. 

Επιχειρείται μια ανάλυση στα ζητήματα που σχετίζονται με το lobbying και την διαδραστική 

σχέση με τα όργανα της Ένωσης. 

           Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την παρουσία των ομάδων 

συμφερόντων στο πολιτικό μόρφωμα της Ε.Ε., να επισημάνει την αναγκαιότητα και την επιρροή 

τους στην λειτουργία των θεσμών και της καθημερινής ζωής, να ερευνήσει τον ρόλο και την 

δύναμη επιρροής τους, εξετάζοντας ένα παράδειγμα, την περίπτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

που διέπει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις μηχανές εσωτερικής καύσης των 

αυτοκινήτων. 

            Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία ασχολείται στο πρώτο μέρος διεξοδικά με 

το lobbying και τις ομάδες συμφερόντων. Αρχικά γίνεται μια ιστορική παρουσίαση του 

lobbying, ενώ στη συνέχεια επικεντρώνεται στον ρόλο των ομάδων συμφερόντων στην χάραξη 

πολιτικής της Ε.Ε.. Αναλύεται ο βαθμός πρόσβασης στα ευρωπαϊκά όργανα, ενώ ακολούθως 

γίνεται μια σύνδεση με την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών, την επιτροπολογία, τα think 

tanks και την νέα ρυθμιστική πολιτική της Ένωσης. Γίνεται μια σύγκριση με τις ομάδες 

συμφερόντων σε Η.Π.Α. και Ε.Ε. και τέλος περιγράφεται το Μητρώο Διαφάνειας στην Επιτροπή 

και το Κοινοβούλιο.  

            Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η στρατηγική της Ένωσης για την μείωση των ρύπων των 

οχημάτων. Εξετάζονται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την μείωση των ρύπων 

των οχημάτων και παρουσιάζονται οι θέσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών στις πρωτοβουλίες της 

Επιτροπής.  

            Στο τρίτο και τελευταίο μέρος επιχειρείται μια ανακεφαλαίωση του ρόλου των ομάδων 

συμφερόντων στη νομοθετική διαδικασία της Ε.Ε. και ειδικότερα στο συγκεκριμένο παράδειγμα 

της νομοθεσίας. 
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Εισαγωγή 

 

            Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά ένα ιδιότυπο πολιτικό μόρφωμα, καθώς αποτελεί ένα 

πρωτοποριακό θεσμικό οικοδόμημα που συνεχώς εξελίσσεται και δημιουργεί υψηλές 

προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον στους πολίτες των κρατών-μελών. Η πορεία της όμως δεν 

είναι πάντοτε ευθύγραμμη και προκαθορισμένη. Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες 

επηρέασαν και εξακολουθούν να επιδρούν στην πρόοδό της. Παρεκκλίσεις από τους αρχικούς 

στόχους, αδυναμίες στα μέσα, θεσμικές και πολιτικές κρίσεις, αλλά και οι διαδοχικές 

διευρύνσεις, συνεχίζουν να διαμορφώνουν την αρχιτεκτονική του οικοδομήματος. 

            Μέσα στα πλαίσια της διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος σημαντικό ρόλο 

φαίνεται να παίζουν οι ομάδες συμφερόντων καθώς δείχνουν να εδραιώνονται στην πολιτική 

ζωή της Ένωσης. Στις περισσότερες κοινωνίες υπάρχει η τάση ή η ανάγκη συγκρότησης τέτοιων 

ομάδων στη βάση κοινών πολιτικών, οικονομικών, ιδεολογικών, συντεχνιακών, πατρογονικών, 

συναισθηματικών συμφερόντων. Ως ομάδα πίεσης δύναται να οριστεί οποιαδήποτε ομάδα που 

αποσκοπεί στην επίτευξη ευνοϊκών αποφάσεων προς τους στόχους που η ίδια έχει θέσει. Οι 

ομάδες αυτές δρουν ορθολογικά, εκπροσωπούν οργανωμένα συμφέροντα και επιδιώκουν να 

δραστηριοποιηθούν στο σημείο εκείνο της πολιτικής διαδικασίας, που θα τους εξασφαλίσει 

μεγαλύτερη παρεμβατική ικανότητα. 

            Η επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ενισχύθηκε με την Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη, η οποία αναθεώρησε τη Συνθήκη της Ρώμης για να προωθήσει την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση και να υλοποιήσει την εσωτερική αγορά. Τροποποίησε τους κανόνες λειτουργίας 

των ευρωπαϊκών οργάνων και διεύρυνε τις κοινοτικές αρμοδιότητες, ιδίως στους τομείς της 

έρευνας και της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και της κοινής εξωτερικής πολιτικής. Το πιο 

σημαντικό σημείο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης αφορά στο ότι αναβάθμισε σημαντικά τις 

εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου δημιουργώντας μεγαλύτερες 

προϋποθέσεις πρόσβασης στις ομάδες συμφερόντων στα όργανα αυτά. Ως ενισχυτική των 

διαδικασιών συνεργασίας και σύμφωνης γνώμης με τις οποίες θωρακίστηκε το Κοινοβούλιο, 

ήρθε η Συνθήκη του Μαάστριχτ θεσπίζοντας τη διαδικασία συναπόφασης. Με την Συνθήκη της 

Λισαβόνας καθιερώθηκε η συνήθης νομοθετική διαδικασία, η οποία αντικατέστησε τη 

διαδικασία συναπόφασης. Επιπροσθέτως αυξήθηκαν σημαντικά οι πρωτοβουλιακές δυνατότητες 

της Επιτροπής αλλά και ο ρόλος του Κοινοβουλίου, διευρύνοντας τα κίνητρα παρέμβασης των 

εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων.  

            Η συμβολή τους πλέον στη συμμετοχική πλουραλιστική διαδικασία της Ένωσης έγινε 

αδιαμφισβήτητη και η προσθετική τους αξία στην πληροφόρηση, στον διαρκή έλεγχο αλλά και 

στην ποιοτική αποτελεσματικότητα μεγάλη. Σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

πολιτικής σκηνής των Βρυξελλών. Ένα κομμάτι της καθημερινής αυτής σχέσης μεταξύ των 

θεσμικών οργάνων και των ομάδων συμφερόντων αποτελεί και το παράδειγμα της προσπάθειας 

για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα αυτοκίνητα. Οι πιέσεις που 



 
 

5 

ασκήθηκαν και ασκούνται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) και τις περιβαλλοντολογικές οργανώσεις εκφράζουν τα 

συμφέροντα που εκπροσωπεί η κάθε πλευρά και υπογραμμίζει τον ρόλο και την δυναμική των 

ομάδων αυτών στο ευρωπαϊκό στερέωμα.  
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Η ιστορία του lobbying 

 

            Ο όρος lobbying ετυμολογικά προέρχεται από την λατινική λέξη «labium», που σημαίνει 

λόμπι, σαλόνι και παίρνει το όνομά του από τα λόμπι και τους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, 

όπου οι βουλευτές συγκεντρώνονται πριν και μετά από τις συζητήσεις στη Βουλή και στις 

επιτροπές. Ο όρος αυτός προέρχεται από τις πρακτικές στα τέλη του 19ου αιώνα από τους 

εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων στους προθαλάμους του Κογκρέσου των ΗΠΑ με 

σκοπό να επηρεάσουν τα μέλη του Κογκρέσου να ψηφίσουν υπέρ τους. Παραδοσιακά, οι 

άνθρωποι που επιθυμούν να επηρεάσουν τις απόψεις των βουλευτών ή των αντιπροσώπων 

συχνάζουν στα λόμπι προσπαθώντας να πείσουν τα μέλη του Κοινοβουλίου υπέρ μιας 

συγκεκριμένης άποψης.1 Το lobbying, επομένως, σχετίζεται με την πραγματική συζήτηση, 

καθώς οι πολιτικές αποφάσεις στις μέρες μας λαμβάνονται συχνά κατά την προ-

κοινοβουλευτική φάση εξισορρόπησης των διαφόρων συμφερόντων. Στην πλειονότητά τους οι 

άνθρωποι του lobbying είναι επαγγελματίες οι οποίοι επιδιώκουν να βρεθούν στην κατάλληλη 

θέση τη στιγμή που πρέπει προκειμένου να συμβάλουν στην τελική διαμόρφωση της απόφασης 

ενός κέντρου εξουσίας.2 

            Διάφοροι όροι χρησιμοποιούνται στην ερευνητική βιβλιογραφία για να περιγράψουν τις 

ομάδες συμφερόντων και τις δραστηριότητές τους, όπως «lobbying», «εκπροσώπηση 

συμφερόντων» και «κινητοποίηση». Ωστόσο, αυτοί οι όροι είναι προβληματικοί, καθώς δεν 

αναλύουν όλες τις πτυχές της δραστηριότητας. 

            Ο πρώτος ορισμός του lobbying δόθηκε κατά την δεκαετία του 1960 από τον Milbrath, ο 

οποίος συνέλαβε την έννοια αυτή κυρίως ως μια διαδικασία επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι 

το μόνο μέσο επηρεασμού ή της αλλαγής μιας αντίληψης. Επομένως, η διαδικασία του lobbying 

αποτελεί μια πραγματική διαδικασία επικοινωνίας, μια κινητοποίηση.3 Ο Van Schendelen 

προσθέτει μια νέα πτυχή στον ορισμό των ομάδων συμφερόντων: «lobbying είναι η άτυπη 

ανταλλαγή πληροφοριών με τις δημόσιες αρχές, ως ελάχιστη αντίληψη, από την μια πλευρά, και η 

προσπάθεια να επηρεάσουν ανεπίσημα τις δημόσιες αρχές, ως η μέγιστη περιγραφή από την άλλη 

πλευρά».4 Ο πιο περιεκτικός ορισμός όμως έχει διατυπωθεί από τον Koeppl: «lobbying είναι η 

απόπειρα ή η τελική επιτυχημένη επιρροή των νομοθετικών, διοικητικών αποφάσεων από τις 

δημόσιες αρχές μέσω των ενδιαφερομένων εκπροσώπων. Η επιρροή που ασκείται είναι 

                                                           

1 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/82529.stm 
2 Rønne Louise & Gundersen Tine V., Democratic Deficit in Commission Decision-making - is lobbyism to blame?, 
2001, σελίδα 29. 
3 Charrad Kristina, Lobbying in the European Union, Nachwuchsgruppe Europäische Zivilgesellschaft und Multilevel 
Governance, 2006, σελίδα 4. 
4 Charrad Kristina, Lobbying in the European Union, Nachwuchsgruppe Europäische Zivilgesellschaft und Multilevel 
Governance, 2006, σελίδα 4. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/82529.stm
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ηθελημένη, συνεπάγει τη χρήση της επικοινωνίας και απευθύνεται σε νομοθετικά ή εκτελεστικά 

όργανα.»5 

            Οι ερευνητές που χρησιμοποιούν τον όρο «κινητοποίηση» για τις ομάδες συμφερόντων 

συνήθως τείνουν να εστιάζουν στους πόρους, όσον αφορά το προσωπικό, και τη χρηματοδότηση 

των ομάδων αυτών και να παραβλέπουν το εξωτερικό πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον στο 

οποίο αυτές λειτουργούν. Είναι σαφές ότι όλες οι ομάδες συμφερόντων δεν μπορεί ή δεν πρέπει 

να ταξινομηθούν ως μέρος ενός κινήματος κοινωνικής διαμαρτυρίας. 

            Ο όρος «εκπροσώπηση συμφερόντων» δεν έχει προβληματική χροιά ή περιορισμούς σε 

ορισμένες συγκεκριμένες περιοχές. Για το λόγο αυτό είναι ο πιο ευρέως διαδεδομένος όρος στην 

ακαδημαϊκή βιβλιογραφία που αναφέρεται σε αυτές τις δραστηριότητες, τις τακτικές και τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους κρατικούς και μη κρατικούς φορείς στην 

προσπάθειά τους να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή δημόσια πολιτική. Σύμφωνα με τον ορισμό που 

δίνουν οι Warleigh και Fairbrass, «Η ανταλλαγή πληροφοριών, η οικοδόμηση συμμαχιών, οι 

επίσημες και ανεπίσημες επαφές, οι προγραμματισμένες και έκτακτες σχέσεις διαπερνούν όλη την 

δραστηριότητα του lobbying. Με άλλα λόγια, όλες οι μορφές αλληλεπίδρασης έχουν σχεδιαστεί για 

να υποστηρίξουν συγκεκριμένες ιδέες, να πείσουν τους φορείς λήψης αποφάσεων, να υιοθετήσουν 

διαφορετικές θέσεις ή απόψεις και τελικά να επηρεάσει την πολιτική».6 Επιπλέον, ένας ακόμα 

λόγος για την επιλογή του όρου «εκπροσώπηση συμφερόντων» σχετίζεται με την δομή και την 

φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

            Η παρουσία των ομάδων συμφερόντων στις Βρυξέλλες και στην πολιτική σκηνή του 

ευρωπαϊκού προγράμματος χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Οι περισσότερες 

από τις μεγάλες ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις, τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες των εθνικών 

ενώσεων, ιδρύθηκαν στο πλαίσιο των δύο πρώτων δεκαετιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε που 

η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα του Άνθρακα και Χάλυβα και 

η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ενώνονται με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1965. 

Από τις πρώτες ομάδες συμφερόντων που εισήλθαν στην ευρωπαϊκή σκηνή ήταν οι εργοδότες, η 

βιομηχανία και το εμπόριο, οι αγρότες, η UNICE (Ένωση Βιομηχανικών και Εργοδοτικών 

Συνδέσμων της Ευρώπης) το 1958, η Eurochambres (Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων 

Εμπορίου και βιομηχανίας) το 1958 και το CEEP (κέντρο Επιχειρήσεων Γενικού Οικονομικού 

Συμφέροντος) το 1961. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έλλειψη οργάνωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

των εργατικών συνδικάτων μέχρι το 1973.7 

            Η αρχή του lobbying στις Βρυξέλλες τοποθετείται στα τέλη της δεκαετίας του 1970. 

Μέχρι τότε, ο αριθμός των λομπιστών που εμπλέκονταν στο σύστημα ήταν μικρός, ενώ εκτός 

από ορισμένες επαγγελματικές ενώσεις, τα γραφεία αντιπροσώπων χρησιμοποιούνταν σπάνια. 

Το γεγονός που προκάλεσε την έκρηξη της άσκησης πιέσεων ήταν η πρώτη άμεση εκλογή του 

                                                           

5 Charrad Kristina, Lobbying in the European Union, Nachwuchsgruppe Europäische Zivilgesellschaft und Multilevel 
Governance, 2006, σελίδα 4. 
6 Charrad Kristina, Lobbying in the European Union, Nachwuchsgruppe Europäische Zivilgesellschaft und Multilevel 
Governance, 2006, σελίδα 4. 
7 Karr Karolina, Democracy and Lobbying in the European Union, Campus Verlag, Chicago, 2007, σελίδα 142. 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1979. Μέχρι τότε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούνταν από 

τα μέλη που διορίζονταν από τα εθνικά κοινοβούλια. Μέσω αυτής της αλλαγής η λήψη 

αποφάσεων της Ε.Ε. έγινε πιο περίπλοκη και οι εταιρείες ολοένα και περισσότερο αισθάνονταν 

την ανάγκη για τοπική παρουσία στην πρωτεύουσα της Ένωσης προκειμένου να ανακαλύψουν 

τις προθέσεις των Βρυξελλών και να εκπροσωπηθούν για να προωθήσουν τα συμφέροντα τους.8 

            Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, έχουμε γίνει μάρτυρες του πολλαπλασιασμού των 

ομάδων συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και των οικονομικών του μεγεθών και 

των κερδών τους, γεγονός που προέκυψε μερικώς ως αποτέλεσμα της δημιουργίας της ενιαίας 

αγοράς με την ταυτόχρονη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Ένωση και την αλλαγή στις θεσμικές 

διαδικασίες. Υπήρξε μια αύξηση τόσο των ομάδων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και των 

επαφών εθνικών ομάδων συμφερόντων με τα γραφεία της Ένωσης, καθώς και άμεση 

εκπροσώπηση των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στις Βρυξέλλες.9 

            Η πραγματική έκρηξη των λομπιστών στην Ε.Ε. άρχισε ουσιαστικά με την Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη το 1986. Η θεώρηση της ενιαίας αγοράς, η καθιέρωση ψηφοφορίας με ειδική 

πλειοψηφία για τα περισσότερα μέτρα που την αφορούν, καθώς και η ολοκλήρωση της 

νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς μέχρι το 1992 προκάλεσε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των 

ομάδων άσκησης πίεσης. Οι ομάδες αυτές, που μέχρι τότε ήταν μόνο οργανωμένες σε εθνικό 

επίπεδο, έκαναν την κίνηση της μόνιμης εγκατάστασης στις Βρυξέλλες, όπως έκαναν και 

επαγγελματίες λομπίστες και σύμβουλοι. Η πλειονότητα των περιφερειακών και τοπικών 

υπαλλήλων έφτασε λίγο μετά, στον απόηχο της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992, την 

υποστήριξη στην αρχή της επικουρικότητας, τη δημιουργία της ΕΤΠ (Επιτροπή των 

Περιφερειών), και στον απόηχο των γενικών τάσεων ομοσπονδοποίησης με τα κράτη μέλη. 

Ακόμη και λόμπι που είχαν συσταθεί πριν από τις εξελίξεις αυτές παρουσίασαν μια αύξηση των 

δαπανών τους, κυρίως με τη μορφή της αύξησης του αριθμού του προσωπικού τους στην 

πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η επέκταση των ομάδων άσκησης πίεσης φαίνεται να έχει διευρυνθεί 

με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.10 

            Η έκρηξη στο μέγεθος των ομάδων συμφερόντων στην Ε.Ε. δεν έφερε ανάλογη αύξηση 

του αριθμού των παραδοσιακών οργανώσεων, όπως οι εμπορικές ενώσεις ή οι μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, αλλά αύξησε τον κύκλο εργασιών επιμέρους λομπιστών, όπως και εταιρειών και 

δικηγορικών γραφείων. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 40% του συνόλου των συμφερόντων 

εκπροσώπησης στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να είναι μεμονωμένων 

φορέων [επιχειρήσεις (24%), επιστημονικά επιτελεία (4%), κυβερνήσεις/περιφερειακές αρχές 

                                                           

8 Balosin Miruna Andreea, The evolution of lobbying in the European Union. Is EU lobbying important for the 
European Public Space?, Lambert Academic Publishing, 2012, σελίδα 2. 
9 Broscheid Andreas & Coen David, Business interest representation and European Commission fora: A game 
theoretic investigation, The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, 
2002, σελίδα 4. 
10 Karr Karolina, Democracy and Lobbying in the European Union, Campus Verlag, Chicago, 2007, σελίδα 142. 
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(11%), δικηγορικά γραφεία, εταιρείες δημοσίων σχέσεων] και όχι οργανώσεων των ομάδων 

συμφερόντων.11 

            Μεταξύ 1984 και 1994, πάνω από 200 επιχειρήσεις επέλεξαν να αναπτύξουν ένα άμεσο 

και μόνιμο δίκτυο ομάδων συμφερόντων στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετούς 

περιόδου, ο τόπος της πολιτικής δραστηριότητας μετατοπίστηκε από τους εθνικούς στους 

ευρωπαϊκούς θεσμικούς άξονες. Μια παράλληλη τάση ήταν αυτή των επιχειρήσεων να ευνοούν 

την άμεση ατομική εκπροσώπηση στις εθνικές κυβερνήσεις, τα υπουργεία, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αντίθεση με τη χρήση μεσαζόντων, όπως 

επαγγελματιών λομπιστών και εθνικών ενώσεων. Ωστόσο, υπήρχε μια συνειδητοποίηση εκ 

μέρους των επιχειρήσεων πως όλα τα κανάλια εξουσίας αλληλοενισχύονται και 

αλληλοτροφοδοτούνται και πως μια ολιστική προσέγγιση για την άσκηση πίεσης με τη 

συμμετοχή εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και όλων των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. 

κατά τη διαδικασία της πολιτικής θα ήταν πιο αποτελεσματική. 

            Το πιο ευνοημένο πολιτικό κανάλι ήταν να ασκήσουν οι ομάδες συμφερόντων άμεσα 

πίεση στην Επιτροπή, ενώ ένα μεγάλο μέρος αυτής της αυξημένης δραστηριότητας μπορεί να 

εξηγηθεί από τις συνεχόμενες νομοθετικές ενέργειες της Επιτροπής για την ενιαία αγορά. Κατά 

συνέπεια, οι επιχειρήσεις διαφοροποίησαν τις στρατηγικές άσκησης πίεσης στην Ε.Ε., 

επικεντρώνοντας όχι στα κράτη μέλη και στο βέτο που υπάρχει στο Συμβούλιο των Υπουργών, 

αλλά προς μια κατεύθυνση πιο ενεργητικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι 

εξελισσόταν μια νέα και διαφορετική διαδικασία δημόσιας πολιτικής της Ε.Ε.. 

           Παράλληλα με την αύξηση των ομάδων συμφερόντων και των δραστηριοτήτων τους 

στην Ε.Ε. υπήρξε και μια προθυμία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο να ανοίξουν τις πόρτες τους σε περισσότερες ομάδες. Στην πραγματικότητα, αυτό 

το νέο άνοιγμα ήταν η αναγνώριση από τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα πως δεν είχαν πλέον τα 

μέσα για να ασχοληθούν με την επέκταση της νομοθεσίας χωρίς την ενεργό συμμετοχή των 

τεχνικών εμπειρογνωμόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ήταν μόνο πολυεθνικές εταιρείες που 

προσελκύονται στις Βρυξέλλες από την υφέρπουσα αύξηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, 

και μέχρι το 1992 είχε εκτιμηθεί ότι πάνω από 3.000 δημόσια και οικονομικά λόμπι ήταν ενεργά 

στις Βρυξέλλες,12 ενώ ο αριθμός αυτός σήμερα έχει αυξηθεί. Ταυτόχρονα,  

θα μπορούσε να παρατηρηθεί ο πολλαπλασιασμός των φόρουμ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την εκπροσώπηση των ομάδων συμφερόντων μέσα από συνέδρια, ομάδες εργασίας, επιλεκτικές 

επιτροπές. Το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε πως διαχειριζόταν σχεδόν 700 ad hoc 

διαβουλεύσεις οργανισμών σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών.13 

                                                           

11 Coen David, Lobbying in the European Union, Briefing Paper, The Committee on Constitutional Affairs, 2007, 
σελίδα 5. 
12 Coen David, Lobbying in the European Union, Briefing Paper, The Committee on Constitutional Affairs, 2007, 
σελίδα 8. 
13 Broscheid Andreas & Coen David, Business interest representation and European Commission fora: A game 
theoretic investigation, The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, 
2002, σελίδα 5. 
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            Τον Ιανουάριο του 2005, η Επιτροπή δρομολόγησε τους στρατηγικούς στόχους για την 

περίοδο 2005-2009, όπου τονίστηκε αρχικά η σημασία της επέκτασης των ευκαιριών για τα 

ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό καθιστούσε επιτακτικότερη την ανάγκη για τη συμμετοχή 

διαφορετικών συμφερόντων και την δίκαιη αξιολόγησή τους. Η Επιτροπή έχει τονίσει στην 

Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση ότι η πιο ενεργός συμμετοχή συνεπάγεται 

αυξημένη ευθύνη, επιχειρώντας να προωθήσει τη μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και ευθύνη 

των συμμετεχόντων.14 Σε σχέση με αυτό, η Επιτροπή έχει εκπονήσει μια Πράσινη Βίβλο για την 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας, στην οποία έχει υποβάλει προτάσεις για βελτιώσεις στη 

λειτουργία των ομάδων συμφερόντων. Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει το ρόλο και τις 

υποχρεώσεις των ομάδων συμφερόντων.  

           Το lobbying μπορεί να συνεχίσει να είναι ένα μέσο για την αύξηση της εμπιστοσύνης των 

πολιτών στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν οι πολίτες αισθάνονται αποκομμένοι 

και απομακρυσμένοι από το θεσμικό εποικοδόμημα, αγνοώντας τον τρόπο λειτουργίας του, οι 

ομάδες συμφερόντων μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα είδος συνδετικού κρίκου μεταξύ των 

Βρυξελλών και των ευρωπαϊκών λαών. Οι ομάδες συμφερόντων μπορούν να αυξήσουν και τα 

δύο είδη νομιμοποίησης, τη νομιμοποίηση εκ του αποτελέσματος και τη νομιμοποίηση δια της 

διαδικασίας, καθώς προωθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, προσπαθώντας να πείσουν τις 

εθνικές κυβερνήσεις να συναινέσουν στις ευρείες αρμοδιότητες της Ε.Ε. και ταυτόχρονα να 

συμβάλουν στη νομιμοποίησή της στα μάτια των πολιτών. Το lobbying στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει διττό ρόλο: από τη μία πλευρά, είναι ένα μέσο για τις ομάδες συμφερόντων να προωθήσουν 

τα συμφέροντα που εκπροσωπούν και να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενώ από 

την άλλη πλευρά, η άσκηση πίεσης μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική και καθοριστική 

θεραπεία για το έλλειμμα, πληροφοριακό και δημοκρατικό, που υφίσταται στους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς.15 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

14 Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση – Μια Λευκή Βίβλος, 2001, σελ. 2. 
15 Balosin Miruna Andrea, The evolution of lobbying in the European Union. Is EU lobbying important for the 
European Public Space?, Lambert Academic Publishing, 2012, σελίδες 12-13. 
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Το lobbying και η νομιμοποίηση 

 

            Ο όρος lobbying έχει αποκτήσει κάποια αρνητική χροιά, με την έννοια πως η άσκηση 

πίεσης παρέχει ένα αθέμιτο πλεονέκτημα σε εκείνους που διαθέτουν τα μέσα να αντέξουν 

οικονομικά και χρονικά, προωθώντας τα συμφέροντά τους και ως εκ τούτου έρχεται σε αντίθεση 

με την έννοια της δημοκρατίας. Είναι ένας όρος που συνδέεται άρρηκτα με το ζήτημα του 

δημοκρατικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει μια 

συζήτηση για το αν η Ε.Ε. εκπληρώνει τις απαιτήσεις ενός δημοκρατικού θεσμού. Κάτι τέτοιο 

σχετίζεται με την τάση της εξέτασης των ομάδων συμφερόντων ως εργαλείο των εύπορων 

επιχειρηματικών συμφερόντων για την επιβολή των θέσεών τους. Παράλληλα, αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα πολλών σύγχρονων δημοκρατικών συστημάτων και στην Ε.Ε. σίγουρα έχει 

ενσωματωθεί ως μέρος μιας πλουραλιστικής δομής.16 

            Η Ε.Ε. είναι ένας υπερεθνικός οργανισμός που κυριαρχείται από εκπροσώπους των 

εθνικών κυβερνήσεων (Συμβούλιο) και από τη γραφειοκρατία (Επιτροπή), ενώ το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο παραμένει το πιο αδύναμο όργανο, όπως και τα εθνικά κοινοβούλια. Η δημοκρατία 

είναι επομένως μια πρόκληση για την Ένωση. Σε θεσμικό επίπεδο, στους κόλπους της 

διακρίνονται τρεις θεσμοί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Συμβούλιο, με την Επιτροπή να είναι ο μόνος θεσμός που έχει τη δυνατότητα να προτείνει 

νομοθεσία. Η έλλειψη της δημοκρατικής βάσης της ορίζει την ανάγκη για εξωτερικές 

πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται από ιδιωτικές εταιρείες, 

οργανώσεις, ενώσεις ή και πολίτες. Παρέχεται επομένως η πρόσβαση στη νομοθετική 

διαδικασία, με αποτέλεσμα οι ιδιωτικοί φορείς να χρησιμοποιούν την πρόσβασή τους για να 

αποκτήσουν επιρροή στο σχηματισμό της ευρωπαϊκής  νομοθεσίας.  

            Η δραστηριότητα των ομάδων συμφερόντων με στόχο να επηρεάσουν τη χάραξη 

πολιτικής της Ε.Ε. έχει αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη του προγράμματος για την ενιαία 

αγορά στη δεκαετία του 1980. Οι λομπίστες που προσπαθούν να επηρεάσουν τους υπεύθυνους 

χάραξης πολιτικής αποτελούν μέρος της πολιτικής σκηνής στις Βρυξέλλες. 

            Η νομιμοποίηση στην ΄Ενωση ορίζεται σε δύο συνιστώσες: στη νομιμοποίηση εκ του 

αποτελέσματος και στη νομιμοποίηση δια της διαδικασίας. Η πρώτη, η νομιμοποίηση εκ του 

αποτελέσματος της πολιτικής της Ε.Ε. αφορά την παροχή πληροφοριών, ιδεών και 

εξειδικευμένων πόρων για την τεχνική ποιότητα των πολιτικών της και είναι στενά συνδεδεμένη 

με τη μόχλευση γνώσης για την παραγωγή αποτελεσματικής νομοθεσίας. Ωστόσο, η 

νομιμοποίηση προέρχεται και εδραιώνεται περισσότερο από την επίτευξη ουσιαστικών 

αποτελεσμάτων και είναι επίσης ριζωμένη στις ευκαιρίες που δίνονται τους πολίτες να 

βοηθήσουν στη διαμόρφωση αυτών των αποτελεσμάτων. Η συνιστώσα αυτή αναφέρεται στη 

συμμετοχική ποιότητα της διαδικασίας που οδηγεί σε νόμους και κανόνες, όπως διασφαλίζεται 

                                                           

16 Hastrup Clemmesen Andreas, Sams Granerud Asger, Valbum Rasmussen Emilia & Falke Mortensen Thomas, 
Lobbying in the European Union, Roskilde University, International Social Science Basic Studies, 2006, σελίδα 2. 
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από τα πλειοψηφικά όργανα της εκλογικής εκπροσώπησης.17 Ως δεύτερη συνιστώσα μπορεί να 

οριστεί η ικανότητα από ένα ευρύ φάσμα πολιτών και οργανώσεων που επηρεάζουν την 

πολιτική της Ε.Ε., η οποία μετράται ως το ποσοστό των πολιτών της Ένωσης των οποίων τα 

συμφέροντα μπορεί να ισχυριστεί ότι εκπροσωπεί αξιόπιστα μια ομάδα συμφερόντων. Η 

συνιστώσα αυτή προέρχεται από το βαθμό στον οποίο η συμμετοχική διαδικασία πληροί το 

κριτήριο της δικαιοσύνης και ενισχύεται μια διαδραστική διακυβέρνηση. Με τη νομιμοποίηση 

δια της διαδικασίας επιτυγχάνεται η επίλυση προβλημάτων ποιότητας των νόμων και των 

κανόνων μέσα από μια σειρά από θεσμικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται. Απαιτείται η 

ύπαρξη μηχανισμών ή διαδικασιών για τη σύνδεση των πολιτικών αποφάσεων με τις 

προτιμήσεις των πολιτών.18 

            Από τα αρχικά βήματα προς ένα κοινό ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο χάραξης πολιτικής, η 

νομιμοποίηση προς το κοινό έχει αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού και ορίζεται ως ένα 

«δημοκρατικό έλλειμμα». Η εκπροσώπηση συμφερόντων είναι κεντρικό θέμα σχετικά με το 

«δημοκρατικό έλλειμμα». Το lobbying υπάρχει σε όλα τα διακυβερνητικά επίπεδα, 

επηρεάζοντας σημαντικά σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο  

αποτελέσματα της πολιτικής. Οι επιπτώσεις του μπορούν να παρατηρηθούν σε όλα τα στάδια 

της ευρωπαϊκής διαδικασίας χάραξης πολιτικής, με τις ομάδες συμφερόντων να επηρεάζουν τη 

ρύθμιση της ημερήσιας διάταξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πολιτική αναμόρφωση στο 

Κοινοβούλιο, την επικύρωση των κανονισμών και τις οδηγίες του Συμβουλίου, καθώς και την 

εφαρμογή της νομοθεσίας στα κράτη μέλη. Υπάρχει ο ισχυρισμός πως η Ένωση στηρίζεται 

περισσότερο στους φορείς της κοινωνίας από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στον κόσμο.19 Η 

περιορισμένη φύση της Ε.Ε. ως πολιτική οντότητα μπορεί να εξηγηθεί μερικώς λόγω της 

περιορισμένης της νομιμοποίησης. Οι ομάδες συμφερόντων μπορούν να συμβάλλουν όχι μόνο 

στη χάραξη πολιτικής, αλλά επίσης μπορούν να φέρουν την Ε.Ε. πιο κοντά στους πολίτες, 

βοηθώντας τη λαϊκή ταύτιση της Ένωσης με τους Ευρωπαίους πολίτες.20 

            Οι εκπρόσωποι των ομάδων συμφερόντων μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ 

των θεσμών και των πολιτών της Ευρώπης με την ενίσχυση της νομιμοποίησης της κοινοτικής 

νομοθεσίας. Επιπλέον, προσφέρουν ζωτικής σημασίας πόρους, όπως πραγματικά στοιχεία για να 

υποστηρίξουν τη διαμόρφωση πολιτικής, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τις 

λειτουργίες των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.. Οι λομπίστες χρησιμοποιούν επίσης τους πόρους 

τους για να προσφέρουν στα όργανα της Ε.Ε. την εμπειρογνωμοσύνη και τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκά ζητήματα. 

                                                           

17  Schmidt Vivien A., Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and ‘Throughput’, 
Political Studies: 2013 VOL 61, 2–22, 2013, σελίδα 4. 
18 Boedeltje Mijke & Cornips Juul, Input and Output Legitimacy in Interactive Governance, NIG Annual Work 
Conference 2004 Rotterdam, No. NIG2-01, 2001, σελίδα 2. 
19 Hauser Henry, European Union Lobbying Post-Lisbon: An Economic Analysis, Berkeley Journal of International 
Law, 2011, σελίδα 683. 
20 Balosin Miruna Andreea, Analyzing EU’s lobbying Structures, Editura Universității “Petru Maior”, Tg. Mureș, ISSN 
1844-2048, p. 1180-1192, 2009, σελίδα 1184. 
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            Το lobbying ανοίγει την πολύπλοκη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. σε ένα ευρύ 

φάσμα πολιτών και οργανώσεων. Σε αλληλεπίδραση με εκπροσώπους των ομάδων 

συμφερόντων, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. επιδιώκουν την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης 

νομοθεσίας που θα ενισχύσει τη λαϊκή ταύτιση με τις πολιτικές της Ε.Ε., ενδυναμώνοντας έτσι 

τη νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λομπίστες εκτελούν την κρίσιμη λειτουργία της 

ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς, αυξάνοντας την 

πολιτική γνώση των πολιτών.21 

            Το lobbying στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει μια σημαντική πηγή 

νομιμοποίησης διότι ομάδες συμφερόντων έχουν δώσει τη στήριξή τους στις πολιτικές της Ε.Ε. 

και προώθησαν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών μελών και των πολιτών. Έχουν 

συνδράμει στην αύξηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε. πείθοντας τις εθνικές κυβερνήσεις να 

διευρύνουν τη σφαίρα της δράσης των Βρυξελλών, ενώ έχουν αναζητήσει υποστήριξη από τις 

ενώσεις που είναι μέλη τους. Παρά την δράση τους, οι ομάδες συμφερόντων δεν έχουν 

επηρεάσει την πολιτική νομιμοποίηση της Ε.Ε. στο σύνολό της: η Ε.Ε. συνεχίζει να αντλεί τη 

νομιμοποίησή της από τις Συνθήκες και την άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 

τους πολίτες της, έτσι ώστε η εκπροσώπηση των συμφερόντων και η διαδικασία της 

διαβούλευσης που πραγματοποιείται, ιδιαίτερα από την Επιτροπή, στη νομοθετική διαδικασία 

παρέχει τη νομιμοποίηση εκ του αποτελέσματος. Το lobbying δεν είναι ένας τρόπος για να λυθεί 

το πρόβλημα του «δημοκρατικού ελλείμματος» που υφίσταται στην καρδιά της Ε.Ε..22 

            Η Ευρώπη πάσχει από «δημοκρατικό έλλειμμα», που προήλθε από την έλλειψη 

ανταπόκρισης των πολιτικών θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων 

πολιτών και στην αδύναμη και ισχνή προσέλευση στις εκλογές για τη στελέχωση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, το δημοκρατικό έλλειμμα της 

Ευρώπης προέρχεται από την έλλειψη της θεσμικής νομιμοποίησης των οργάνων της Ε.Ε. και το 

χαμηλό βαθμό επιρροής των πολιτών σε αυτά. Τα πλουραλιστικά δημοκρατικά συστήματα 

διακυβέρνησης απαιτούν ισόρροπη συμμετοχή συμφερόντων και ως εκ τούτου και η Ε.Ε. πρέπει 

να συνδυάσει και να ενισχύσει τις διαφορετικές μορφές εκπροσώπησης και συμμετοχής. Σε 

συμφωνία με τα ακριβώς παραπάνω, η θεωρία των ομάδων συμφερόντων της πολιτικής θεωρεί 

ότι οι δημοκρατικές κοινωνίες πρέπει να ενθαρρύνουν την διαδικασία συμμετοχής των ομάδων 

αυτών, όπως ατομικές επιχειρήσεις, δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικές ομοσπονδίες, στη 

λήψη αποφάσεων και την επιρροή στη χάραξη πολιτικής. Στην πράξη όμως, ορισμένοι πολίτες 

και ομάδες με τα συμφέροντα που εκπροσωπούν τείνουν να απολαμβάνουν ανώτερη 

εκπροσώπηση και δυσανάλογη δύναμη, γεγονός που δεν επαρκεί για να διαπιστωθεί η 

νομιμοποίηση των κυβερνητικών θεσμών.23 

                                                           

21 Hauser Henry, European Union Lobbying Post-Lisbon: An Economic Analysis, Berkeley Journal of International 
Law, 2011, σελίδα 684. 
22 Balosin Miruna Andrea, Analyzing EU’s lobbying Structures, Editura Universității “Petru Maior”, Tg. Mureș, ISSN 
1844-2048, p. 1180-1192, 2009, σελίδα 1184. 
23 Hauser Henry, European Union Lobbying Post-Lisbon: An Economic Analysis, Berkeley Journal of International 
Law, 2011, σελίδα 683. 
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            Μία από τις θεραπείες που προτείνονται βέβαια για το «δημοκρατικό έλλειμμα» είναι 

ένα σύστημα από υγιείς ομάδες συμφερόντων. Παρά τις δημόσιες υποψίες σχετικά με τις ομάδες 

συμφερόντων, οι υποστηρικτές των πλουραλιστικών και συντεχνιακών θεωριών έχουν με την 

πάροδο του χρόνου υποστηρίξει πως οι ομάδες συμφερόντων των διαφόρων κατηγοριών 

αποτελούν το κλειδί για την κατανόηση της συμμετοχής και τη λήψη αποφάσεων στην ίδια τη 

δημοκρατία. Ακόμη και αν η απουσία ενός ευρωπαϊκού δήμου και η δομή των θεσμών 

δημιουργούν ένα «δημοκρατικό έλλειμμα», η ισχύς και η ποικιλομορφία των ομάδων 

συμφερόντων στο χώρο δράσης της Ε.Ε. θα μπορούσε να εξασφαλίσει σε κάποιο βαθμό μια 

διαδικαστική νομιμότητα. 24 

            Το lobbying δεν είναι μια εντελώς παραγωγική δραστηριότητα. Αν και οι επενδύσεις σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής, σε εργασία και σε έρευνα είναι απολύτως παραγωγικές, οι ομάδες 

συμφερόντων μπορούν να οδηγήσουν σε νόμους με σκοπό την αναδιανομή χρημάτων ή τον 

περιορισμό του ανταγωνισμού. Έτσι, οι κερδοσκοπικές αυτές πολιτικές αποσκοπούν σε πολιτική 

επιρροή, η οποία μπορεί να είναι δαπανηρή και αντιπαραγωγική επιδιώκοντας τη μεταφορά του 

πλούτου μεταξύ των ομάδων και την αναδιανομή του. Δεύτερον, η άσκηση πίεσης μπορεί να 

υποβαθμίσει τη νομιμοποίηση. Η Ευρώπη υποφέρει από τη δυσπιστία των πολιτών της, καθώς οι 

πολιτικές αποφάσεις αντανακλούν την επιρροή ιδιωτικών συμφερόντων που τίθενται υπεράνω 

του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος. Αντιλήψεις από ομάδες συμφερόντων με απερίσκεπτη 

αδιαφορία για την γενική ευημερία έχουν τραφεί με ισχυρισμούς ανεντιμότητας και διαφθοράς 

στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της Ευρώπης. Τρίτον, όπως έχει προαναφερθεί, η άσκηση 

πίεσης παρέχει ένα αθέμιτο πλεονέκτημα σε εκείνους που μπορούν να αντέξουν οικονομικά και 

στο χρόνο και ως εκ τούτου έρχεται σε αντίθεση με την έννοια της δημοκρατίας. Οι 

επιχειρηματικοί όμιλοι διαθέτουν την οργανωτική ικανότητα, τους οικονομικούς πόρους και την 

τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με τους απλούς πολίτες και τις οργανώσεις τους. Οι 

επιχειρηματικές και επαγγελματικές οργανώσεις αποτελούν πάνω από το 75% των εκπροσώπων 

των ομάδων συμφερόντων της Ε.Ε., ενώ οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τους πολίτες μόνο το 

20% των ομάδων συμφερόντων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρει ότι 3.500 από περίπου 

5.000 ομάδες συμφερόντων της Ε.Ε. έχουν επιχειρηματικό προσανατολισμό, ενώ μόλις το 20% 

είναι πολίτες/δημόσιοι οργανισμοί. Ωστόσο, δεν είναι απολύτως σαφές ότι τα συμφέροντα των 

επιχειρήσεων έχουν τόσο μεγάλη επιρροή όση δείχνουν οι αριθμοί. Η αριθμητική πλειοψηφία 

των επιχειρηματικών συμφερόντων από μόνη της δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ταυτισθεί 

αυτόματα με δυσανάλογη επιρροή πάνω στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 25 

 

 

 

                                                           

24 Greer Scott L., Massard da Fonseca Elize and Adolph Christopher, Mobilizing Bias in Europe: Lobbies, Democracy 
and EU Health Policy-Making, European Union Politics, 2008, σελίδα 404. 
25 Hauser Henry, European Union Lobbying Post-Lisbon: An Economic Analysis, Berkeley Journal of International 
Law, 2011, σελίδα 686. 
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Το lobbying στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς 

 

            Χιλιάδες εταιρείες, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες συμβούλων δημοσίων 

σχέσεων και εμπορικές ενώσεις βρίσκονται στην καρδιά της Ένωσης για να επηρεάσουν τους 

κανονισμούς και τους νόμους που διαμορφώνουν την ενιαία αγορά της Ευρώπης, καθορίζουν τις 

εμπορικές συμφωνίες και διέπουν τις οικονομικές και εμπορικές συμπεριφορές σε μια Ένωση 

507 εκατομμυρίων κατοίκων.26 Στις Βρυξέλλες δραστηριοποιούνται χιλιάδες λομπίστες και η 

Ένωση δέχεται επιρροές από ομάδες πίεσης και τελικά παίρνει αποφάσεις επιθυμητές και 

θετικές προς αυτές. Για το λόγο αυτό, στην πρωτεύουσα της Ένωσης ή και εκτός αυτής 

δραστηριοποιούνται χιλιάδες λομπίστες, με σκοπό να αντλήσουν από την Ε.Ε. χρήμα και 

επιρροή. Οι λομπίστες δε αυτοί αντιπροσωπεύουν επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

δήμους, κοινότητες, συνδικάτα, δημόσιους οργανισμούς, εθνικά υπουργεία και ποικίλα μη 

ευρωπαϊκά συμφέροντα. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι λομπίστες από τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία και 

τον αναπτυσσόμενο κόσμο αντιπροσωπεύουν το 50% του συνόλου των ομάδων συμφερόντων. 

Όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι καλύπτουν όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και δρουν με σκοπό να 

πετύχουν τις επιθυμητές από τις οργανώσεις τους νομοθετικές, οικονομικές και άλλες 

ρυθμίσεις.27 

            Μια ομάδα συμφερόντων που επιθυμεί να προωθήσει τα συμφέροντα που εκπροσωπεί 

και να επηρεάσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς δύναται να επιλέξει τους τρόπους δράσης της. 

Συγκεκριμένα, μπορεί να επιλέξει το πότε θα ενεργήσει, το χρονικό σημείο και την στρατηγική 

που θα χρησιμοποιήσει. Εμφανίζεται επομένως μια διάκριση μεταξύ τριών τύπων lobbying. Το 

lobbying ως πρόληψη, ως αντίδραση και ως δράση. Το πιο δύσκολο είναι η πρόληψη των 

πιέσεων που έχει ως στόχο να αποτρέψει ή να αναβάλει μια συγκεκριμένη νομοθεσία πριν από 

την πρόσκληση για την υποβολή της νομοθετικής δράσης στην οποία στοχεύει. Το lobbying ως 

αντίδραση σημαίνει ότι η νομοθετική πρόταση υπάρχει ήδη και η άσκηση πίεσης γίνεται ως 

μέσο αντίδρασης στη νομοθετική διαδικασία. Το lobbying ως δράση αναφέρεται στην πίεση για 

την εκκίνηση των διεργασιών για την έναρξη της νομοθετικής διαδικασίας που διενεργείται από 

την ομάδα συμφερόντων και τις ενέργειές της.28 

            Οι παράγοντες που επιδιώκουν να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική διαδικασία 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το χαρακτήρα της πολυεπίπεδης διαδικασίας. Επιθυμώντας να 

ασκήσουν επιρροή σε αυτή τη διαδικασία, έχουν να επιλέξουν μεταξύ διαδρομών επιρροής σε 

διαφορετικά επίπεδα. Το πιο απλό επίπεδο, το εθνικό, αναφέρεται στη χρήση των εθνικών 

επαφών και των εθνικών κυβερνήσεων στο να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Ε.Ε., ενώ το ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνει την επιδίωξη να ασκήσουν επιρροή απευθείας στα 

ίδια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. 

                                                           

26 http://www.theguardian.com/world/2014/may/08/lobbyists-european-parliament-brussels-corporate  
27 http://www.postnews.gr/oikonomia/lobbying-brussels/  
28 Charrad Kristina, Lobbying in the European Union, Nachwuchsgruppe Europäische Zivilgesellschaft und Multilevel 
Governance, 2006, σελίδα 13. 

http://www.theguardian.com/world/2014/may/08/lobbyists-european-parliament-brussels-corporate
http://www.postnews.gr/oikonomia/lobbying-brussels/
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            Στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η θεμελιώδης σχέση μεταξύ των 

παραγόντων αυτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είναι ο διάλογος και η ανταλλαγή 

απόψεων. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης επιζητούν πληροφορίες και οι ομάδες συμφερόντων 

επιδιώκουν την επιρροή. Αν θέλουν να επιτύχουν την επιρροή, θα πρέπει να παρέχουν τις 

κατάλληλες πληροφορίες. Το lobbying είναι ένα δύσκολο έργο και απαιτεί όχι μόνο 

οικονομικούς πόρους αλλά και προσωπικές δεξιότητες, όπως και μια βαθιά γνώση σχετικά με 

την λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Κάθε θεσμικό όργανο έχει διαφορετικούς συσχετισμούς, 

διαφορετικούς τρόπους συνεννόησης και οι ομάδες συμφερόντων οφείλουν να προσαρμοστούν 

στις δομές που βρίσκουν.29 

 

Α. Επιτροπή 

 

            Η διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης ορίζεται με την έναρξη της νομοθετικής 

διαδικασίας. Κατά το στάδιο της διαμόρφωσης της πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αναπτύσσει μια νομοθετική πρόταση που παραδίδεται στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο για περαιτέρω διερεύνηση, επανεξέταση και τελικά έγκριση. Η Επιτροπή έχει το 

μονοπώλιο της πρωτοβουλίας κατάθεσης νομοθετικής πρότασης, γεγονός που είναι 

αναμφισβήτητα πολύ σημαντικό. Κάθε περαιτέρω νομοθετική συζήτηση βασίζεται επομένως 

στην νομοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής. Είναι συνεπώς η μόνη υπεύθυνη για την 

εκπόνηση μιας πρότασης πολιτικής, που αποτελεί τη βάση για τη συζήτηση μεταξύ του 

Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.30 Το lobbying θεωρείται πιο επιτυχημένο στα 

πρώιμα στάδια του κύκλου της διαδικασίας και είναι ζωτικής σημασίας για τις ομάδες 

συμφερόντων προκειμένου να επηρεάσουν την τελική έκβαση της πολιτικής.31 

            Η Επιτροπή είναι ένας κεντρικός χώρος για την δράση των ομάδων συμφερόντων, λόγω 

του κεντρικού της ρόλου στη νομοθετική διαδικασία της Ε.Ε. και εξαιτίας της ανάγκης για την 

άντληση πληροφοριών σχετικά με όλα τα ευρωπαϊκά θέματα και όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Λόγω της έλλειψης εσωτερικών πόρων, η Επιτροπή χρειάζεται νομιμοποίηση από λαϊκά 

στρώματα και από τις ομάδες συμφερόντων με την μορφή εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και 

πληροφοριών, ενώ οι επαφές μεταξύ των ομάδων συμφερόντων και της Επιτροπής διαφέρουν 

μεταξύ τους και εκτείνονται από έκτακτες συνεδριάσεις μέχρι τις επίσημες προσεγγίσεις.32 Η 

λειτουργική διαφοροποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διάφορες Γενικές Διευθύνσεις 

στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης τεχνικής και διοικητικής τεχνογνωσίας σε διάφορους 

                                                           

29 Charrad Kristina, Lobbying in the European Union, Nachwuchsgruppe Europäische Zivilgesellschaft und Multilevel 
Governance, 2006, σελίδα 14. 
30 Klüver Heike, Lobbying in the European Union Interest Groups, Lobbying Coalitions, and Policy Change, Oxford 
University Press, 2013, σελίδα 155. 
31 Klüver Heike, Lobbying in the European Union Interest Groups, Lobbying Coalitions, and Policy Change, Oxford 
University Press, 2013, σελίδα 156. 
32 Charrad Kristina, Lobbying in the European Union, Nachwuchsgruppe Europäische Zivilgesellschaft und Multilevel 
Governance, 2006, σελίδες 14-15. 
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τομείς πολιτικής.33 Οι ομάδες συμφερόντων ζητούν να ασκήσουν επιρροή στην Επιτροπή, η 

οποία με τη σειρά της επιζητά από τις ομάδες συμφερόντων πληροφορίες, την στήριξη των 

πολιτών και την ισχύ στην αγορά. 

            Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων ως 

θεμελιώδη και τις ίδιες τις ομάδες ως νόμιμες και αποτελεσματικές στη διαδικασία της 

αναπτυξιακής πολιτικής. Λόγω του κεντρικού της ρόλου στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της 

Ένωσης, είναι ο πιο ελκυστικός στόχος για την άσκηση πίεσης. Για να εξασφαλίσει τις 

πληροφορίες σχετικά με εξαιρετικά τεχνικούς ρυθμιστικούς τομείς, όπου το προσωπικό της 

Επιτροπής δεν έχει γνώσεις, η Επιτροπή δημιουργεί συμβουλευτικές επιτροπές για τη διαχείριση 

των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων. Αυτά τα φόρουμ παρέχουν στις ομάδες 

συμφερόντων τις πρώτες ευκαιρίες για να αποκτήσουν πρόσβαση και να επηρεάζουν τη 

διαδικασία χάραξης της πολιτικής.34  

            Τα αρχικά στάδια διαμόρφωσης της πολιτικής περιλαμβάνουν τον ορισμό και την 

θέσπιση των ζητημάτων και ως εκ τούτου δίνουν στους λομπίστες μεγάλη ευκαιρία να 

διαμορφώσουν και να προωθήσουν τις προτάσεις τους προωθώντας τα συμφέροντα που 

εκπροσωπούν.35 Το lobbying στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χωριστεί σε τρείς 

κατηγορίες: Lobbying για την προώθηση μιας νομοθετικής πρότασης, lobbying για άσκηση 

επιρροής ή/και σταμάτημα μιας νομοθετικής πρότασης και τέλος lobbying για άσκηση επιρροής 

στην άσκηση των διακριτικών εξουσιών της ΕΕ.36 

            Κάθε πολιτική πρωτοβουλία ξεκινά με ένα πρόβλημα πολιτικής για το οποίο υπάρχει 

ανάγκη ρύθμισης. Για να είναι σε θέση να αναπτύξει μια πολιτική πρόταση που καλύπτει το 

νομοθετικό κενό, η Επιτροπή απαιτεί τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την παροχή κατάλληλης 

λύσης στο πολιτικό πρόβλημα. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής 

και ασχολείται με πολλά ζητήματα ταυτόχρονα, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την 

εμπειρογνωμοσύνη και την τεχνογνωσία που της παρέχονται από εξωτερικούς παράγοντες. Οι 

ομάδες συμφερόντων, από την άλλη, είναι ειδικοί που ασχολούνται μόνο με πολύ συγκεκριμένα 

θέματα και βρίσκονται σε στενή επαφή με την αγορά ή τα μέλη τους επηρεάζονται άμεσα από 

τις πολιτικές της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι ομάδες αυτές παρέχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις 

σχετικές με ένα θέμα και απολαμβάνουν πλεονεκτήματα στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Έτσι, κατά την προετοιμασία μιας πρότασης πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται 

τις ομάδες συμφερόντων για να επωφεληθεί από τις ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις της 

πολιτικής τους, προκειμένου να αναπτύξει προτάσεις πολιτικής με υψηλή τεχνική ποιότητα. 

                                                           

33 Bouwen Pieter, A Comparative Study of Business Lobbying in the European Parliament, the European 
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            Ως μαγνήτης για τις ομάδες συμφερόντων, η Επιτροπή, από την δική της προοπτική, 

ικανοποιεί και τις δικές της ανάγκες μέσω της ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών με την 

νομιμοποίηση δια της διαδικασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ε.Ε. εκλέγουν το 

Κοινοβούλιο, η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει ενεργά την συμβολή της οργανωμένης κοινωνίας 

των πολιτών και των ευρωπαϊκών οργανώσεων για τη στήριξη της νομιμοποίησης των 

πολιτικών της. Η επιθυμία της να δει τις προτάσεις της να γίνονται νόμος την οδηγεί περαιτέρω 

να παράσχει πρόσβαση στους εκπροσώπους συμφερόντων. Οι ομάδες συμφερόντων 

συμβάλλουν στην νομιμοποίηση δια της διαδικασίας προκειμένου η Επιτροπή να αυξήσει τις 

πιθανότητες επιτυχίας μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας και να αποκτήσει την υποστήριξη των 

πολιτών. 

            Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη γνωρίζουν καλά αυτό το έλλειμμα 

νομιμοποίησης. Από τότε που η Συνθήκη του Μάαστριχτ υπεγράφη, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και οι ακαδημαϊκοί έχουν αφιερώσει ιδιαίτερη προσοχή στην έλλειψη 

νομιμοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έχει λάβει πλήθος 

πρωτοβουλιών, όπως τη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση ή την Πρωτοβουλία για 

την Διαφάνεια, προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των ομάδων συμφερόντων και να 

ενισχυθεί έτσι η διαδικαστική νομιμοποίηση και η λογοδοσία της. Δεδομένου ότι η ζωηρή 

συζήτηση για το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλεί την υπόσταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή χρησιμοποιεί στρατηγικά τις ομάδες συμφερόντων ως μέσο για 

την αύξηση της θεσμικής νομιμοποίησής της και για να ενισχύσει έτσι τη θέση της. Ως εκ 

τούτου, κατά την υποβολή μιας νέας πρότασης πολιτικής, η Επιτροπή διαβουλεύεται ευρέως 

μεταξύ των ομάδων συμφερόντων, προκειμένου να αυξήσει τη νομιμοποίηση της πολιτικής 

πρωτοβουλίας της και έτσι την πιθανότητα η πρότασή της να γίνει δεκτή από το Συμβούλιο και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.37 

            Δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι φιλελεύθερες δημοκρατίες, οι εθνικές 

κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να δεσμευτούν να οργανώσουν 

δημοκρατικά πολιτικά όργανα που να λογοδοτούν στους πολίτες. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχει, ωστόσο, οδηγήσει σε μια ασυμμετρία μεταξύ 

συνεπειοκρατικής και διαδικαστικής νομιμοποίησης, που αντιπροσωπεύεται με το έλλειμμα 

νομιμοποίησης. Η συνεπειοκρατική νομιμοποίηση βασίζεται στην αποδοτικότητα των θεσμών 

στην παραγωγή αποτελεσμάτων της πολιτικής, ενώ η διαδικαστική νομιμοποίηση βασίζεται 

στην αποδοχή των κανόνων και των διαδικασιών όπου λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας μη εκλεγμένος θεσμός, ο οποίος ιδρύθηκε για να μειώσει το 

κόστος συναλλαγής των υπερεθνικών οργάνων λήψης αποφάσεων και να λειτουργήσει ως 

θεματοφύλακας των θεσμών και να επιτηρεί τα κράτη μέλη στην κοινή ευρωπαϊκή πορεία. Η 

νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι, επομένως, συνεπειοκρατικής φύσης, καθώς 

ορίζεται εκ του αποτελέσματος. Ωστόσο, η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή υπονόμευσε 
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την διαδικαστική νομιμοποίηση δεδομένου ότι η Επιτροπή είναι σε μεγάλο βαθμό απομονωμένη 

από τον εκλογικό έλεγχο και μόνο έμμεσα δημοκρατικά νομιμοποιημένη.38 

            Η Επιτροπή έχει, όπως αναφέρθηκε, το αποκλειστικό δικαίωμα της νομοθετικής 

πρωτοβουλίας, ώστε η νομοθετική διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει πάντα με μια πρόταση από 

την Επιτροπή. Λόγω της φύσης του ανεξάρτητου θεσμού, τα κράτη μέλη έχουν εγκαταστήσει 

διάφορους μηχανισμούς εποπτείας για να ελέγξουν τη συμπεριφορά της Επιτροπής, όπως τη 

διαδικασία διορισμού των μελών της Επιτροπής ή τη διαδικασία επιτροπολογίας. Το μονοπώλιο 

της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιορίζεται από την απαίτηση ότι 

στο πλαίσιο συναπόφασης, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσουν τη 

συγκατάθεσή τους για τις προτάσεις της πολιτικής αυτής. Για να αποτραπούν τα κράτη μέλη απ’ 

το να προχωρήσουν σε περικοπή των αρμοδιοτήτων της και επομένως να απειλήσουν την 

επιβίωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διεκπεραιώσει επιτυχώς τα καθήκοντα που της 

ανατίθενται από τα κράτη μέλη. Συνεπώς, όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής, η 

Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει προτάσεις πολιτικής που περνούν με επιτυχία τη νομοθετική 

διαδικασία και πάντα ψάχνει για μια ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την νομοθετική πρωτοβουλία 

της προκειμένου να αυξήσει τις αρμοδιότητές της και ως εκ τούτου να περιορίσει τον περαιτέρω 

έλεγχό της από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η ικανότητά της να κινήσει τη νομοθεσία περιορίζεται 

από την απαίτηση ότι στο πλαίσιο συναπόφασης, το Συμβούλιο όπως και το Κοινοβούλιο πρέπει 

να δώσουν τη συγκατάθεσή τους σε κάθε πρόταση πριν αυτή τεθεί σε ισχύ. 

            Η ίδια η Επιτροπή διαθέτει εμφανώς ανεπαρκές μέγεθος προσωπικού, το οποίο 

αντιστοιχεί στο μέγεθος μιας δημοτικής αρχής μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πόλης, και ως εκ 

τούτου, για να συγκεντρώσει τις σχετικές πληροφορίες, διαβουλεύεται ευρέως με τις ομάδες 

συμφερόντων. Έτσι, η Επιτροπή ζητεί πληροφορίες από ιδιωτικούς φορείς και με την παροχή 

αυτών των πληροφοριών, οι ομάδες συμφερόντων είναι σε θέση να επηρεάσουν το περιεχόμενο 

της πολιτικής πρότασης. Κατά συνέπεια, οι φορείς λήψης αποφάσεων συχνά επιλέγουν πολιτικές 

χωρίς την πλήρη εικόνα και χωρίς γνώσεις σχετικά με τις συνέπειές τους. Στην προκειμένη 

περίπτωση, οι πληροφορίες γίνονται πολύτιμες και εκείνη η ομάδα που τις κατέχει και δύναται 

να τις παρουσιάσει πλήρως είναι επομένως σε θέση να επηρεάσει την πολιτική.39   

            Συμπερασματικά, κατά τη διατύπωση μιας πολιτικής πρότασης, η Επιτροπή σκοπεύει να 

παρουσιάσει μια τεχνική κατάλληλη λύση σε ένα δεδομένο ζήτημα, αλλά επίσης θέλει να 

βεβαιωθεί ότι κερδίζει την έγκριση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί τεχνικές γνώσεις καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις 

πολιτικής των κύριων ενδιαφερομένων, προκειμένου να αποκτήσει ένα πληροφοριακό 

πλεονέκτημα σε σχέση με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει 
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έτσι την έγκρισή τους στις προτάσεις της.40 Παράλληλα, έρχεται απέναντι σε ένα μεγάλο αριθμό 

από ομάδες συμφερόντων που επιδιώκουν να διαμορφώσουν το περιεχόμενο της πολιτικής 

πρότασης. Μια μόνο μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων δεν είναι πολύ πιθανό να καθορίσει την 

έκβαση της διαδικασίας χάραξης πολιτικής. Αντίθετα, αυτό που έχει σημασία είναι η 

συγκεντρωτική παροχή πληροφοριών, η υποστήριξη των πολιτών και η ισχύς στην αγορά ενός 

συνασπισμού των ομάδων συμφερόντων που μοιράζονται τον ίδιο στόχο πολιτικής. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πιθανότατα υπόψη τις προτιμήσεις πολιτικής των εν λόγω 

ομάδων συμφερόντων που είναι μέλη του ισχυρότερου συνασπισμού, δεδομένου ότι αυτή η 

ομάδα παρέχει στην Επιτροπή περισσότερες πληροφορίες, ευρύτερη στήριξη των πολιτών και 

περισσότερη δύναμη στην αγορά από ό,τι θεωρητικά ο αντίπαλος συνασπισμός. 

 

Β. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

            Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει γίνει όλο και πιο ελκυστικό για τους εκπροσώπους των 

ομάδων συμφερόντων ως αποτέλεσμα πλέον της αυξημένης νομοθετικής εξουσίας του, καθώς 

έχει την αρμοδιότητα να προχωρήσει σε τροπολογίες στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής 

πριν τις εγκρίνει. Οι κοινοβουλευτικές αυτές τροπολογίες δεν προέρχονται από το κενό, αλλά 

είναι προϊόν επαφών με την Επιτροπή, και εν μέρει αποτέλεσμα των εξωτερικών πιέσεων ή της 

συνεργασίας με τις ομάδες συμφερόντων. Οι τελευταίες αποτελούν την πηγή πληροφοριών και 

τεχνογνωσίας για το Κοινοβούλιο, κατά τον ίδιο τρόπο που το κάνουν και στην Επιτροπή, 

επιτρέποντάς το να διατηρεί έναν ορισμένο βαθμό ανεξαρτησίας από τα άλλα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα. Οι ομάδες αυτές παρέχουν όχι μόνο πληροφορίες, αλλά επίσης καθιστούν το 

Κοινοβούλιο λιγότερο εξαρτημένο από τα άλλα θεσμικά όργανα. 

            Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι πιο σημαντικοί στόχοι των ομάδων συμφερόντων είναι 

οι μόνιμες επιτροπές, επειδή οι περισσότερες από τις νομοθετικές εργασίες του 

πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένες επιτροπές, παρά το γεγονός ότι η Ολομέλεια έχει τον 

τελικό λόγο για τη νομοθεσία. Όλες οι νομοθετικές προτάσεις αλλά και τα υπόλοιπα έγγραφα 

πρέπει να ψηφιστούν στις επιτροπές. Κατά συνέπεια, εκεί στοχεύουν οι εκπρόσωποι ομάδων 

συμφερόντων που επιδιώκουν να επηρεάσουν τη νομοθεσία. Όσον αφορά τις πληροφορίες που 

απαιτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτές είναι λιγότερο τεχνικής φύσεως, καθώς σε 

αυτό το στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας η Επιτροπή έχει ήδη εκπονήσει μια λεπτομερή 

τεχνική πρόταση. Το Κοινοβούλιο αξιολογεί τις νομοθετικές προτάσεις από μια ευρωπαϊκή 

προοπτική, έτσι ώστε να απαιτεί πληροφορίες που να αφορούν όλη την Ευρώπη. Ένα άλλο 

αξιοπρόσεκτο γεγονός είναι πως όλοι οι βουλευτές που εκλέγονται σε εθνικό επίπεδο 
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χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με θέματα της χώρας τους προκειμένου να αυξήσουν τις 

πιθανότητές τους για επανεκλογή.41 

            Η σχέση μεταξύ ευρωβουλευτών και ομάδων συμφερόντων είναι μια αποθεματική σχέση 

εξάρτησης. Η διαδικασία του lobbying είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα όταν οι ευρωβουλευτές προσπαθούν να μετρηθεί ο αντίκτυπος των 

πολιτικών σε συγκεκριμένους τομείς. Η διάταξη των παρεχόμενων πληροφοριών και της 

τεχνογνωσίας στους βουλευτές εξασφαλίζει συχνά μια πιο τεκμηριωμένη διαμόρφωση 

πολιτικής. Ενώ θεωρητικά είναι σύμφωνα με τα ιδεώδη της δημοκρατίας, η επιρροή των ομάδων 

συμφερόντων μπορεί, στην πράξη, να οδηγήσει σε πολιτική διαφθορά και σε ανισότητα της 

εκπροσώπησης. Είναι γνωστό ότι οι ευρωβουλευτές δεν είναι άμεσα υπόλογοι στους 

Ευρωπαίους ψηφοφόρους και το ευρωπαϊκό κοινό. Οι ευρωεκλογές διεξάγονται με κατεύθυνση 

προσανατολισμένη σε εθνικά και όχι σε ευρωπαϊκά θέματα. Δεν υπάρχουν ακόμα σε ολόκληρη 

την Ένωση πανευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, γεγονός που καθιστά δύσκολο να επιτευχθεί ένα 

μεγάλο και ενιαίο ακροατήριο. Όταν οι υποθέσεις της Ε.Ε. καλύπτονται από τα εθνικά μέσα 

ενημέρωσης, τους δίνεται μια εθνική υποκειμενική χροιά, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του εθνικού 

κράτους και όχι τη νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έλλειψη άμεσης σύνδεσης μεταξύ 

των ευρωβουλευτών και των ψηφοφόρων τους, σε συνδυασμό με την χαμηλή ορατότητα των 

υποθέσεων σε εθνικό επίπεδο, σημαίνει πολλές φορές ότι οι ευρωβουλευτές δεν είναι συνεχώς 

υπόλογοι για τις δραστηριότητές τους στον ίδιο βαθμό με τους εθνικούς πολιτικούς.42 Για 

λόγους διαφάνειας και εδραίωσης της δημοκρατίας, όμως, μέσα στους κόλπους της Ένωσης 

δημιουργήθηκε το Μητρώο Διαφάνειας, το οποίο δημιούργησαν και διαχειρίζονται από κοινού 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.43 

            Το βασικό μέλος του Κοινοβουλίου για κάθε ζήτημα είναι ο εισηγητής (Rapporteur). Ο 

εισηγητής αυτός είναι μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής και έχει την κύρια ευθύνη για την 

εξέταση ενός νέου μέτρου και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με αυτό, ενώ συντάσσει σχέδιο 

έκθεσης με τις τροπολογίες και το υποβάλλει προς συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αποτελεί πολύ σημαντικό στόχο για το lobbying στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς είναι 

υπεύθυνος για την εξέταση ενός νέου μέτρου και για την υποβολή της σχετικής έκθεσης και 

είναι αυτός που θα κάνει τις τελικές τροποποιήσεις.44 

            Κατά τη διάρκεια των μηνιαίων συνόδων της Ολομέλειας, οι εισηγητές παρουσιάζουν 

εκθέσεις που έχουν υιοθετηθεί από μια από τις επιτροπές του Κοινοβουλίου. Οι εκθέσεις 

περιέχουν προτάσεις για ψηφίσματα ή νομοθετικές τροπολογίες επί των οποίων ψηφίζει το 

σύνολο των ευρωβουλευτών. Οι εισηγητές εκλέγονται από τους συναδέλφους τους 

ευρωβουλευτές, όταν σε μια από τις επιτροπές του Κοινοβουλίου ανατίθεται η σύνταξη μιας 

έκθεσης σχετικά με μια νομοθετική πρόταση, δηλαδή ένα άλλο έγγραφο που προέρχεται από την 

                                                           

41 Charrad Kristina, Lobbying in the European Union, Nachwuchsgruppe Europäische Zivilgesellschaft und Multilevel 
Governance, 2006, σελίδες 15-16. 
42 Rasmussen Maja Kluger, Lobbying on the European Parliament, CEPS Policy Briefs, 2011, σελίδα 3. 
43 http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/whyTransparencyRegister.do?locale=el  
44 O’Connor Bernard, Some Basic Ideas On Decision Making and lobbying in the European Union, Liuc Papers n. 47, 
Serie Impresa e Istituzioni, 1997, σελίδα  19. 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή ένα συγκεκριμένο θέμα. Το βασικό μέλημα του εισηγητή είναι 

να εξετάσει το θέμα, να διαβουλευτεί με ειδικούς του συγκεκριμένου τομέα, καθώς και με όσους 

ενδεχομένως θίγονται, να συζητήσει με άλλα μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής και να προτείνει 

την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί. Το σύνολο των προαναφερθέντων εντάσσεται στην 

συνέχεια στην έκθεση που υποβάλλεται στην κοινοβουλευτική επιτροπή.45 

            Μεγάλο μέρος όμως των εργασιών του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει εξαιρετικά τεχνικά 

ζητήματα, όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση. Οι ευρωβουλευτές διαχειρίζονται τα θέματα με 

λίγους βοηθούς και πολιτικούς συμβούλους, οι οποίοι δεν είναι κατ’ ανάγκην εμπειρογνώμονες 

σχετικά με το εκάστοτε φάκελο που είναι υπό εξέταση. Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές έχουν 

ένα εξαιρετικά φορτωμένο πρόγραμμα και περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους 

μεταξύ Στρασβούργου, Βρυξελλών και της εκλογικής τους περιφέρειας, δηλαδή του κράτους 

τους. Οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων είναι, επομένως, ευπρόσδεκτοι στα γραφεία των 

απασχολημένων ευρωβουλευτών καθώς οι περισσότεροι, και οι ομάδες τους, δεν μπορούν να 

προβούν στην εργασία τους χωρίς τις πληροφορίες που τους παρέχουν οι εκπρόσωποι από τις 

ομάδες συμφερόντων. Οι εισηγητές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις ομάδες συμφερόντων στο 

να τους παρέχουν τις πληροφορίες και να συμβάλλουν στην μετάφραση πολύπλοκων και 

τεχνικών πληροφοριών, ενώ εξαιτίας του αυξημένου φόρτου εργασίας του Κοινοβουλίου και 

των μελών του, δίνονται σημαντικά περιθώρια για τους εκπροσώπους συμφερόντων να 

επηρεάσουν τους βουλευτές, τους βοηθούς και τους πολιτικούς συμβούλους τους. 

            Κατά τη σύνταξη των εκθέσεων των επιτροπών του Κοινοβουλίου, οι εισηγητές 

αναζητούν τακτικά τις βασικές ομάδες συμφερόντων για να ενημερωθούν για τις απόψεις τους. 

Έχει συχνά αναφερθεί ότι οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών ενώσεων έχουν γράψει μεγάλα 

τμήματα της έκθεσης του εισηγητή και τις τροπολογίες που προτείνονται από τα μέλη της 

επιτροπής. Εκτιμήσεις υποστηρίζουν ότι περίπου το 80% όλων των τροπολογιών που ξεκίνησαν 

στις επιτροπές προκύπτουν άμεσα από τους εκπροσώπους συμφερόντων και η έμπνευση πίσω 

από το τελευταίο 20% προέρχεται συχνά έξω από το Κοινοβούλιο.46 Ενώ η κατάθεση 

τροπολογιών που απορρέουν από ομάδες συμφερόντων δεν εξασφαλίζει ολοκληρωτικά την 

έγκρισή τους στο Κοινοβούλιο, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι ομάδες συμφερόντων 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις εργασίες του Κοινοβουλίου. Πράγματι, δεν είναι 

ασυνήθιστο να δει κανείς ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες, κάτι που υποδηλώνει 

διαφορετικές ιδεολογίες, να συμφωνούν με τις ίδιες αιτιολογίες.47 Αυτό υπογραμμίζει το γεγονός 

ότι οι τροπολογίες στις επιτροπές δεν είναι μόνο αποτέλεσμα έντονων διαπραγματεύσεων 

μεταξύ των μελών των επιτροπών, αλλά και μεταξύ των ευρωβουλευτών και των ομάδων 

συμφερόντων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον. 

 

Γ. Το Συμβούλιο της Ε.Ε. 

                                                           

45 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20060725STO09938+0+DOC+XML+V0//EL  
46 Rasmussen Maja Kluger, Lobbying on the European Parliament, CEPS Policy Briefs, 2011, σελίδα 3. 
47 Rasmussen Maja Kluger, Lobbying on the European Parliament, CEPS Policy Briefs, 2011, σελίδα 3. 
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            Το Συμβούλιο της Ένωσης είναι το σώμα εκπροσώπησης των κρατών μελών στο 

θεσμικό τρίγωνο της Ε.Ε.. Το Συμβούλιο ασκεί, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

νομοθετικά και δημοσιονομικά καθήκοντα. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα χάραξης πολιτικών 

και συντονισμού. Τα εκτελεστικά καθήκοντα που του ανατίθενται είναι περιορισμένα και η 

αρμοδιότητα εκτέλεσης των πράξεων έχει ανατεθεί στην Επιτροπή, ενώ οι εξαιρέσεις που 

παρουσιάζονται, εντοπίζονται σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως στον τομέα της 

κοινής εξωτερικής πολιτικής και σε αυτόν της πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).48 Οι ομάδες 

συμφερόντων δρουν στο Συμβούλιο πιο δύσκολα συγκριτικά με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι η πρόσβαση στα μέλη του Συμβουλίου δεν είναι εύκολα εφικτή. 

Επομένως, οι ομάδες συμφερόντων δεν πρέπει να υπολογίζουν αρκετά στο Συμβούλιο αν θέλουν 

αν επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και νομοθεσίες. Αν όμως επιθυμούν να επέμβουν για 

να προωθήσουν τα συμφέροντά τους και να επηρεάσουν την ψήφο ενός κράτους μέλους στο 

Συμβούλιο, το καλύτερο μέρος για να γίνει αυτό είναι στην πρωτεύουσα του κάθε κράτους 

μέλους, όπου προσδιορίζεται η εθνική πολιτική και στρατηγική.49 

            Το Συμβούλιο είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο δυσπρόσιτος χώρος επιρροής. Η δυσκολία 

προσέγγισης έγκειται τόσο στην «κλειστή» διαδικασία των οργάνων, όσο και στην έλλειψη 

επιθυμίας να εκτεθούν στη λογική της τακτικής του lobbying. Οι ομάδες συμφερόντων δεν 

έχουν καμία πρόσβαση και σπάνια υπάρχουν ευκαιρίες πρόσβασης στα υψηλότερα επίπεδα, το 

υπουργικό, και στο επίπεδο της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων, COREPER. Το ίδιο το 

Συμβούλιο δηλώνει πως δεν είναι το ίδιο στόχος των δραστηριοτήτων των ομάδων ειδικών 

συμφερόντων.50 Δεν διατηρεί κανένα κατάλογο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων και 

επικρατεί η άποψη, σύμφωνα με μια ανεπίσημη απάντηση από τη Γραμματεία του Συμβουλίου 

το 2003, ότι «κάθε επαφή με εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων και ΜΚΟ γίνεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»51  

            Αν οι ομάδες επιθυμούν να έχουν επιρροή στις αποφάσεις του Συμβουλίου θα πρέπει να 

πιέσουν τις εθνικές κυβερνήσεις ώστε να αλλάξουν τις θέσεις διαπραγμάτευσής τους στο 

Συμβούλιο. Περιστασιακά, ομάδες συμφερόντων μπορεί να εξασφαλίσουν την εκπροσώπηση σε 

ομάδες εργασίας του Συμβουλίου όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και τα συμφέροντα 

που εκπροσωπούν ταιριάζουν με αυτά ενός κράτους μέλους. Στην περίπτωση που αποκτήσουν 

πρόσβαση στο Συμβούλιο, θα πρέπει να παρουσιάσουν τις πληροφορίες που διαθέτουν και 

χειρίζονται για να διευκολύνουν τη διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ των κρατών μελών, 

διότι παρέχουν τις πληροφορίες των κρατών μελών σχετικά με τις ανάγκες και τα συμφέροντα 

                                                           

48 http://europa.eu/scadplus/constitution/council_el.htm#GENERAL  
49 O’Connor Bernard, Some Basic Ideas On Decision Making and lobbying in the European Union, Liuc Papers n. 47, 
Serie Impresa e Istituzioni, 1997, σελίδα  20. 
50 http://www.europeanvoice.com/article/imported/council-at-lobby-register-meeting/74640.aspx  
51 Flannery Paul, Lobbying regulation in the EU: A comparison with the USA & Canada, The Trinity College Social 
and Political Review, Dublin, 2010, σελίδα 71. 
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των εγχώριων αγορών.52 Το ίδιο το Συμβούλιο πάντως στηρίζει την πρωτοβουλία σχετικά με την 

διαφάνεια, ενθαρρύνοντας τις διαδικασίες για το Μητρώο Διαφάνειας.53 

            Οι ομάδες συμφερόντων όμως είναι σε θέση να επηρεάσουν το Συμβούλιο της Ε.Ε. και 

τη λήψη αποφάσεών της έμμεσα από την εργασία μέσω εθνικών διαύλων, ιδίως με τη διατήρηση 

των επαφών με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης. Κανόνας τους είναι να συνομιλούν με 

χαμηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους και όχι με υπουργούς. Η πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές 

πληροφοριών σχετικά με τις αλλαγές που θα επέλθουν σε ένα σχέδιο νομοθεσίας της Επιτροπής 

έχει μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι οι ομάδες εργάζονται πίσω από κλειστές πόρτες. Αυτό 

επιτρέπει την ταχεία αντίδραση, εάν οι αλλαγές που συμβαίνουν είναι σε λάθος κατεύθυνση για 

τη συγκεκριμένη ομάδα συμφερόντων.54 Σημαντική, αν και εξαιρετικά δύσκολη, θεωρείται η 

προσέγγιση στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, η οποία ουσιαστικά διαμορφώνει την 

ημερήσια ατζέντα και αποφασίζει για μια σειρά νομοθετικών προτάσεων, σχετικών με τα 

συμφέροντα πολλών ομάδων αλλά και με την ίδια την πορεία της Ένωσης.55 

            Το lobbying στο Συμβούλιο, εκτός από αρκετά δύσκολο είναι παράλληλα και αρκετά 

δαπανηρό και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εθνικοί εμπειρογνώμονες δεν ζουν στις 

Βρυξέλλες αλλά στη χώρα τους. Συνεπώς, μόνο οι μεγάλες εταιρίες και οι εταιρίες που κατέχουν 

τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους θα πραγματοποιήσουν ουσιαστική πίεση στο 

Συμβούλιο, το οποίο συνδέεται με ένα καλά ανεπτυγμένο δίκτυο επαφών σε κάθε μια από τις 

πρωτεύουσες των κρατών μελών και στις Βρυξέλλες.56 

 

Δ. Tο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

 

            Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου διασφαλίζουν την ομοιόμορφη ερμηνεία και 

εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ διευθετεί επίσης τις νομικές 

διαφορές μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. 

Φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμοί μπορούν επίσης να προσφύγουν στο Δικαστήριο, 

εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά από κάποιο όργανο της Ε.Ε..57 

            Το Δικαστήριο έχει αποκτήσει έναν δημιουργικό ρόλο στη διαδικασία χάραξης της 

ενωσιακής πολιτικής, όχι μόνο με την προστασία, αλλά και με την προώθηση του ευρωπαϊκού 

                                                           

52 Charrad Kristina, Lobbying in the European Union, Nachwuchsgruppe Europäische Zivilgesellschaft und Multilevel 
Governance, 2006, σελίδα 16. 
53 http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/whyTransparencyRegister.do?locale=el  
54 Lehmann Wilhelm & Bosche Lars, Lobbying in the European Union: Current Rules and Practices, Working Paper, 
Constitutional Affairs Series, 2003, σελίδα 42. 
55 http://www.ekem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=336:o-rolos-ton-omadon-piesis-
symferonton-lobbies-stin-eyropaiki-enosi&catid=15:2008-05-12-11-28-15&Itemid=68  
56 Lehmann Wilhelm & Bosche Lars, Lobbying in the European Union: Current Rules and Practices, Working Paper, 
Constitutional Affairs Series, 2003, σελίδα 42. 
57 http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_el.htm  
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κεκτημένου. Συνεπώς, ήταν αναπόφευκτο οι ομάδες συμφερόντων να δώσουν μεγάλη προσοχή 

στις αποφάσεις του και να προσπαθήσουν να ασκήσουν την επιρροή τους, διατηρώντας όμως 

υπόψη τους τη δικαιοδοτική φύση αυτού του θεσμού. Αν οι ομάδες συμφερόντων δεν 

προωθήσουν ικανοποιητικά τα συμφέροντά τους σε εθνικό επίπεδο, στην Επιτροπή, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στο Συμβούλιο, έχουν τη δυνατότητα – αν και δαπανηρή και 

εξαιρετικά δύσκολη – να φέρουν υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου ή να πείσουν την 

Επιτροπή να το πράξει αυτή. Κυρίως γυναικείες και περιβαλλοντικές ομάδες, αλλά και τα 

συνδικάτα, ήταν ικανά στο να εξασφαλίσουν ευνοϊκές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 

κάτι που πράγματι ήταν πολύ σημαντικό στο να ωθήσουν την αλλαγή πολιτικής της Ένωσης.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

58 Lehmann Wilhelm & Bosche Lars, Lobbying in the European Union: Current Rules and Practices, Working Paper, 
Constitutional Affairs Series, 2003, σελίδα 42. 
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Το lobbying και η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών 

 

            Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε ένα νέο άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι 

«Πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, υπήκοοι 

σημαντικού αριθμού κρατών μελών, μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 

επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για 

την εφαρμογή των Συνθηκών. Οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη 

διατύπωση της εν λόγω πρωτοβουλίας καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 24, πρώτο εδάφιο 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το οποίο ορίζει ότι «Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν τις διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για την υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών κατά την έννοια του άρθρου 11 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου αριθμού κρατών 

μελών από τα οποία οι πολίτες αυτοί πρέπει να προέρχονται.» Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών τέθηκε πλήρως σε ισχύ την 1η Απριλίου 2012, όταν όλα τα στοιχεία 

θεσπίστηκαν με τον κανονισμό 211/2011. 

            Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών δεν είναι η πρώτη προσπάθεια για την οργάνωση 

συμμετοχικών μηχανισμών πέρα από το εθνικό κράτος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διεθνείς και 

Ευρωπαϊκοί θεσμοί (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τα Ηνωμένα Έθνη 

και το Συμβούλιο της Ευρώπης) έχουν αναπτύξει τις πολιτικές της διαβούλευσης με τις 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ως έναν τρόπο για να βελτιωθεί η χάραξη μιας ενιαίας 

πολιτικής. Η Ε.Ε. δεν επιδίωξε μόνο να χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς αυτούς ως ένα τρόπο 

να αποκτήσει πολιτική εμπειρία η κοινωνία των πολιτών, αλλά και ως ένα τρόπο για να 

σχεδιαστεί μία στρατηγική που επιδιώκει την επανασύνδεση των ευρωπαϊκών θεσμικών 

οργάνων με τους Ευρωπαίους πολίτες και τις προτιμήσεις τους. Ωστόσο, αυτή η πτυχή της 

στρατηγικής του διαλόγου των πολιτών έχει αξιολογηθεί κριτικά ως ανίκανη να συνδέσει τους 

απλούς πολίτες με τη χάραξη πραγματικής πολιτικής. Αυτό κυρίως υφίσταται γιατί οι μεγάλες 

οργανώσεις συχνά έχουν διαφορετικά κριτήρια και αιτήματα από τις ομάδες των πολιτών.59 

            Η συγκεκριμένη πρακτική ενδέχεται να κρύβει κινδύνους σχετικά με την φύση του 

εγχειρήματος, όπως και με την διαδικασία της πρωτοβουλίας αυτής. Η πρωτοβουλία είναι 

πιθανό να μονοπωληθεί από ομάδες ειδικών συμφερόντων που μπορούν να κυριαρχήσουν για να 

προωθήσουν τα συμφέροντα τους. Εάν μια τέτοια επιρροή υπερισχύσει, τότε η Πρωτοβουλία 

                                                           

59 Bouza García Luis, The Significance of the European Citizens Initiative for Pan-European Participatory Democracy, 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2013, σελίδα 5. 
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των Ευρωπαίων Πολιτών δεν θα οδηγήσει σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά σε πολιτικές 

που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ομάδες που εκπροσωπούνται καλύτερα από τις υπόλοιπες.60 

           Υπάρχει μια πιθανότητα η πρωτοβουλία αυτή να αντανακλά μόνο τις ιδέες και τα 

συμφέροντα των ομάδων οι οποίες συμμετέχουν και θέλουν να προωθήσουν τις απόψεις τους. 

Αν αυτή είναι η περίπτωση, η πρωτοβουλία θα αντικατοπτρίζει μόνο τις επιθυμίες αυτής της ελίτ 

καθώς αυτές οι ομάδες είναι πιο πιθανό να υπογράψουν μαζικά. Στο σημείο αυτό είναι πιθανή η 

επιρροή των ομάδων συμφερόντων. Οι ομάδες των λομπιστών είναι αρκετά καλές στο να 

παίρνουν ή ακόμα και να αγοράζουν τις υπογραφές. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Πρωτοβουλία των 

Ευρωπαίων Πολιτών αποτελείται μόνο από μια φάση υπογραφής, θεωρητικά, θα μπορούσε 

κανείς να φοβηθεί ότι οι άνθρωποι που υπογράφουν την πρωτοβουλία οδηγούνται στην 

υπογραφή από ομάδες λόμπι που τις εξαγοράζουν. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοβουλία 

πιθανώς να μην είναι αντιπροσωπευτική μεγάλου τμήματος της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, 

αλλά μόνο εκείνων στους οποίους απευθύνονται οι ομάδες συμφερόντων.61 

           Μια άλλη σχετική συζήτηση πυροδοτήθηκε από το ζήτημα του ρόλου των φορέων 

προώθησης της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών. Παρά το γεγονός ότι το άρθρο 11.4 

της Συνθήκης σιωπά επί του σημείου αυτού, η σύγκριση με το δίκαιο που διέπει τις 

πρωτοβουλίες πολιτών τείνει να διατηρήσει τους διοργανωτές και τους υποστηρικτές των 

πρωτοβουλιών σε σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και ακόμη και στην πολιτική συζήτηση που 

προβάλλεται για την επιδιωκόμενη πρωτοβουλία. Με αυτή την έννοια, η πρόταση της Επιτροπής 

περιελάμβανε ήδη μια μορφή αναγνώρισης για τους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας, 

επιτρέποντάς τους να ακουστούν από την Επιτροπή και να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συζήτηση του θέματος αυτού σε επίπεδο Ε.Ε. επηρεάστηκε από 

τους φόβους ότι η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών θα μπορούσε να καταληφθεί από 

ομάδες συμφερόντων και να αποτελεί πλέον μια ευκαιρία όχι για τους απλούς πολίτες, αλλά για 

τις ομάδες που ήδη έχουν πρόσβαση στην Ένωση μέσω των παραδοσιακών ομάδων 

συμφερόντων που δρουν στις Βρυξέλλες. Για να μην συμβεί αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

πρότεινε να υφίσταται το δικαίωμα εκκίνησης μια πρωτοβουλίας σε νομικά πρόσωπα 

διοργανώνοντας μια πανευρωπαϊκή επιτροπή πολιτών. Η ιδέα αυτή περιλαμβάνεται στον 

κανονισμό της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών. Με τον τρόπο αυτό, οι υποστηρικτές 

των πρωτοβουλιών θα πρέπει να συστήσουν μια επιτροπή επτά ατόμων που διαμένουν νόμιμα 

σε επτά κράτη μέλη, προκειμένου να αποφύγουν πρωτοβουλίες που οργανώνονται 

συγκεντρωτικά. Επιπλέον, το άρθρο 4.1 του κανονισμού 211/2011 ορίζει ότι οι διοργανωτές 

οφείλουν να δημοσιοποιήσουν την οικονομική στήριξη που έχουν για την εκτέλεση των 

πρωτοβουλιών τους.62 Οι ενέργειες αυτές ευνόησαν τις επαφές με τις οργανώσεις που έχουν 

σχετική ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη χωρίς να απαιτείται σημαντική κινητοποίηση των 

πολιτών. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να έχει ευνοήσει τις μεγάλες ευρωπαϊκές οργανώσεις που 

έχουν γενικά την τάση να προωθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε σχέση με άλλους τύπους 

                                                           

60 Jacobs Kristof, The promises and pitfalls of the European Citizens’ Initiative, Re-Bel e-book 14, 2014, σελίδα 6. 
61 Jacobs Kristof, The promises and pitfalls of the European Citizens’ Initiative, Re-Bel e-book 14, 2014, σελίδα 7. 
62 Bouza García Luis, The Significance of the European Citizens Initiative for Pan-European Participatory Democracy, 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2013, σελίδα 11. 
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ομάδων, και κυρίως ομάδων που επιθυμούν να προωθήσουν τα συμφέροντα και τις απόψεις 

τους.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

63 Bouza García Luis, The Significance of the European Citizens Initiative for Pan-European Participatory Democracy, 
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Το lobbying στην επιτροπολογία 

 

            Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, εγκρίνοντας μέτρα με σκοπό την εκτέλεση των νομοθετικών 

πράξεων στο εθνικό τους δίκαιο. Πράγματι, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της 

εγγύτητας, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες. 

Κάποιες εκτελεστικές αρμοδιότητες μπορούν επίσης να απονεμηθούν στην Επιτροπή για την 

ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη, ή στο Συμβούλιο για την εκτέλεση 

πράξεων σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (άρθρα 24 και 26 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)). Η Επιτροπή, κατά την άσκηση των εκτελεστικών 

της αρμοδιοτήτων, επικουρείται από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών, οι οποίοι 

συνέρχονται σε επιτροπές, σύμφωνα με μία διαδικασία που ονομάζεται «επιτροπολογία». 

            Οι εν λόγω επιτροπές, οι οποίες αποτελούν φόρουμ συζήτησης, απαρτίζονται από 

αντιπροσώπους των κρατών μελών και λειτουργούν υπό την προεδρία της Επιτροπής. Οι 

επιτροπές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αναπτύξει διάλογο με τις εθνικές 

διοικήσεις πριν θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι τα 

μέτρα αντιστοιχούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πραγματικότητα της εκάστοτε 

χώρας. 64 

           Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη 

έχουν την κύρια ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε.. Ωστόσο, όταν απαιτούνται 

ενιαίοι όροι για την εφαρμογή μιας νομικής πράξης, η πράξη αυτή προβλέπει την ανάθεση 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή, κατά εξαίρεση, στο Συμβούλιο της 

ΕΕ. Η επιτροπολογία εφαρμόζεται όταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ανατεθεί εκτελεστικές 

αρμοδιότητες μέσω μιας συγκεκριμένης νομικής πράξης, η οποία προβλέπει επίσης ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.65 

            Η άνοδος της επιτροπολογίας σχετίζεται με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά και η σημασία 

της ξεκίνησε να αυξάνεται καθώς η κοινοτική νομοθεσία βρισκόταν και εξακολουθεί να 

βρίσκεται στην δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πρώτες επιτροπές επιτροπολογίας 

δημιουργήθηκαν στη δεκαετία του 1960 για να ασχοληθούν με καθαρά τεχνικά εκτελεστικά 

μέτρα, κυρίως στον τομέα της γεωργίας. Παρά το ρόλο αυτό της αποκλειστικής τεχνικής 

αντιπροσωπείας στην Επιτροπή, το Συμβούλιο επέμεινε κατά τη δημιουργία των επιτροπών 

επιτροπολογίας ως μηχανισμός εποπτείας. Με την πάροδο του χρόνου όμως, και καθώς το 

ευρωπαϊκό σχέδιο έχει επεκταθεί, τόσο σε βάθος όσο και σε πλάτος, η ανάγκη για επιτροπές 

επιτροπολογίας αυξήθηκε έτσι ώστε τώρα να αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του συστήματος 

της Ε.Ε.. Οι επιτροπές επιτροπολογίας υπάρχουν σχεδόν σε κάθε τομέα, αν και το μεγαλύτερο 

                                                           

64 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/comitology_el.htm  
65 http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=implementing.home&CLX=el  
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μέρος των δραστηριοτήτων συνεχίζει να υφίσταται στον τομέα της γεωργίας, στην διαχείριση 

της τελωνειακής ένωσης, την εμπορική πολιτική, τις μεταφορές, την Ενιαία Αγορά.66 

            Οι διαδικασίες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής και των εν λόγω επιτροπών 

βασίζονται σε πρότυπα που έχουν θεσπισθεί εκ των προτέρων με απόφαση του Συμβουλίου 

(απόφαση «επιτροπολογία»). Η απόφαση αυτή έχει τροποποιηθεί πολλές φορές. Το 1999, 

αναγνώρισε στο Κοινοβούλιο «δικαίωμα επίβλεψης» όσον αφορά την εφαρμογή νομοθετικών 

πράξεων που έχουν εγκριθεί με συναπόφαση. Επίσης, βελτίωσε τη διαφάνεια του συστήματος, 

καθιστώντας περισσότερο προσβάσιμα από το Κοινοβούλιο και το κοινό τα έγγραφα των 

επιτροπών, και επιβάλλοντας την καταγραφή τους σε ένα δημόσιο μητρώο. Η απόφαση 

επιτροπολογία τροποποιήθηκε εκ νέου το 2006. Εισήγαγε ένα νέο τρόπο άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων: την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. 

            Η Συνθήκη της Λισσαβόνας προβλέπει στο εξής ότι οι σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής και 

αυτών των επιτροπών οργανώνονται στη βάση ενός κανονισμού που εγκρίθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. 

Μέχρι την έγκριση αυτού του κανονισμού, ίσχυε η απόφαση επιτροπολογία του Συμβουλίου του 

2006. 

            Οι επιτροπές μπορούν να συνέρχονται σύμφωνα με την ακόλουθη τυπολογία: 

 συμβουλευτικές επιτροπές: διατυπώνουν τη γνώμη τους στην Επιτροπή, η οποία οφείλει 

να τη λάβει υπόψη, 

 διαχειριστικές επιτροπές: παρεμβαίνουν εφόσον πρόκειται για εκτελεστικά μέτρα που 

συνδέονται με τη διαχείριση προγραμμάτων και τα οποία έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις, 

 κανονιστικές επιτροπές: είναι αρμόδιες όταν πρόκειται για εκτελεστικά μέτρα που 

συνδέονται με την εφαρμοστέα σε όλη την νομοθεσία της ένωσης, 

 κανονιστικές επιτροπές με έλεγχο: πρέπει να επιτρέπουν στο Συμβούλιο και στο 

Κοινοβούλιο να πραγματοποιούν έλεγχο πριν από την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας με 

στόχο την τροποποίηση επουσιωδών στοιχείων μιας νομοθετικής πράξης που εγκρίνεται με τη 

διαδικασία της συναπόφασης.  

            Η επιτροπολογία ταιριάζει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των τριών σταδίων της 

Ε.Ε.: 

      • Το στάδιο της πρότασης, όταν η Επιτροπή έχει τη μεγαλύτερη επιρροή, καθώς είναι το 

μόνο όργανο που μπορεί να προτείνει νομοθεσία, 
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      • Το στάδιο της έγκρισης: μόλις μια νομοθετική πρόταση έχει ψηφιστεί από την Επιτροπή, 

που υποβάλλεται προς έγκριση είτε στο Συμβούλιο (διαδικασία διαβούλευσης) ή στο Συμβούλιο 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (διαδικασία συναπόφασης) 

      • Το στάδιο εκτέλεσης: οι περισσότερες από τις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης είναι 

πλαίσια νόμου αναθέτοντας στην Επιτροπή μια ολόκληρη σειρά τεχνικών εκτελεστικών 

μέτρα. Η επιτροπολογία καλύπτει όλα αυτά τα μέτρα εφαρμογής. 

            Έτσι η επιτροπολογία αντιστοιχεί σε ένα είδος δευτερογενούς ή κατ’ εξουσιοδότηση 

νομοθεσίας. 67 

            Στο πρώτο στάδιο, οι λομπίστες είναι σε θέση να καθυστερήσουν τις αποφάσεις ή να τις 

μεταφέρουν κερδίζοντας την υποστήριξη των υπουργών για τη θέση τους, όταν αυτή είναι σε 

αντίθεση με τη νομοθεσία που παράγεται, θεωρητικά από ένα μόνο κράτος μέλος. Στην πράξη, 

οι λομπίστες χρειάζονται μια κρίσιμη μάζα από τέσσερις ή πέντε χώρες που επιθυμούν να 

αμφισβητήσουν σε αυτή τη φάση, καθώς καμία κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει μόνη της, 

κινδυνεύοντας να χαρακτηριστεί μη εποικοδομητική στον διάλογο. Όλοι οι φορείς σ’ αυτήν την 

φάση μπορεί να δεχθούν την πίεση από τις ομάδες συμφερόντων, αλλά ο λομπίστας οφείλει να 

παρουσιάζει προτάσεις τεχνικά ορθές και αξιόπιστες.68  

            Οι ίδιες οι ομάδες συμφερόντων έχουν συνήθως ήδη συνομιλήσει με τους 

εμπειρογνώμονες των εθνικών κυβερνήσεων που εκπροσωπούνται στις επιτροπές 

επιτροπολογίας και στους υπαλλήλους της Επιτροπής για την εκπόνηση των μέτρων εφαρμογής, 

πριν απευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην πραγματικότητα, όλοι οι φορείς θα 

μπορούν να επηρεαστούν από τις ομάδες συμφερόντων και είναι δική τους επιλογή να 

αποφασίσουν σε ποιο βαθμό θα λάβουν υπόψη τις απόψεις των εκπροσώπων ομάδων 

συμφερόντων.69 

            Η Επιτροπή αποτελείται από τμήματα και υπηρεσίες. Τα τμήματα είναι γνωστά με την 

ονομασία Γενικές Διευθύνσεις (Γ.Δ.). Οι Γ.Δ. μπορεί να συστήσει ομάδες εμπειρογνωμόνων, 

όποτε το κρίνουν σκόπιμο, ομάδες που είναι πιο ειδικές σε θέματα. Οι συμμετέχοντες σε αυτές 

τις ομάδες μπορεί είτε να διορίζονται ως εκπρόσωποι μιας ομάδας δημόσιας αρχής ή της 

κοινωνίας των πολιτών, ή ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. 

            Προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι Γ.Δ. χρειάζονται 

μόνο την έγκριση της Γενικής Γραμματείας της Επιτροπής και δεν υπάρχει καμία δημόσια 

ανακοίνωση. Υπάρχουν δύο τυπικές και άτυπες ομάδες. Οι επίσημες ομάδες, που συγκροτούνται 

με απόφαση της Επιτροπής ή με νομική πράξη. Για τις άτυπες ομάδες, δεν υπάρχει δημόσιο 

έγγραφο ή ανακοίνωση αναγνωρίζοντας την ύπαρξή τους. Σύμφωνα με την Επιτροπή, «η μεγάλη 

                                                           

67 Guéguen Daniel, Comitology: Hijacking European power?, 3rd edition, February 2011, σελίδα 25. 
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πλειοψηφία των υφιστάμενων ομάδων εμπειρογνωμόνων δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας 

αυτή τη δεύτερη μέθοδο.»70 

            Ακόμη όμως και για τους επαγγελματίες λομπίστες, η εξακρίβωση της ύπαρξης και των 

δραστηριοτήτων των ομάδων εμπειρογνωμόνων δεν είναι ένα εύκολο έργο. Εάν ένας λομπίστας 

ξέρει για μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε πρώιμο στάδιο, μπορεί να προσπαθήσει να 

προσκληθεί ως μέλος. Προκειμένου να ασκήσουν πίεση, οι λομπίστες προχωρούν στην 

δημιουργία μιας νέας ομάδας εμπειρογνωμόνων. Αυτό θα τους βάλει σε μια πλεονεκτική θέση 

για να ελέγχουν την ατζέντα της νέας ομάδας εμπειρογνωμόνων. Αυτή είναι μια ευρέως 

χρησιμοποιούμενη στρατηγική άσκηση πίεσης και, ως εκ τούτου, δε θα πρέπει να αποτελέσει 

καμία έκπληξη ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα ομάδων εμπειρογνωμόνων με μια μη 

ισορροπημένη σύνθεση όσον αφορά την εκπροσώπηση των συμφερόντων.71 

            Η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι κάτι, η εφαρμογή της είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, 

και μέχρι τώρα οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων των κρατών-μελών επέβλεπαν την εφαρμογή των 

αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της λεγόμενης επιτροπολογίας. Είναι ένα 

σύστημα που από καιρό έπασχε σε θέματα διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου και τώρα, με 

τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αντικαθίσταται από διαδικασία της πράξης κατ’ εξουσιοδότηση υπό 

τον έλεγχο του Κοινοβουλίου. 

            Οι συνέπειες της αλλαγής αυτής είναι μεγάλες καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

επιτυγχάνει έτσι την πλήρη ισοτιμία του με το Συμβούλιο υπουργών, εξηγεί ο Ούγγρος 

χριστιανοδημοκράτης József Szájer, που συνέταξε έκθεση για το νέο σύστημα.  

            Με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέτει τις τεχνικές 

απαιτήσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία, στο πλαίσιο της εντολής του Συμβουλίου και του 

Κοινοβουλίου, που της εκχωρούν αυτή την αρμοδιότητα, υπό σαφείς προϋποθέσεις και 

συγκεκριμένους περιορισμούς και ελέγχους. Πρόκειται για ριζική αλλαγή σε σχέση με το 

σύστημα της επιτροπολογίας, που ενισχύει το δημοκρατικό χαρακτήρα της Ένωσης και 

εκλογικεύει τη νομική τάξη πραγμάτων στο εσωτερικό της.72 

            Για να το θέσουμε απλά, το νέο σύστημα αποτελείται από δύο πυλώνες: οι κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες τροποποιούν ή συμπληρώνουν τα μη ουσιώδη στοιχεία των 

βασικών νομοθετικών πράξεων, και οι εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες είναι πιο τεχνικά και 

μεμονωμένα μέτρα. Η επιτροπολογία δεν υφίσταται πλέον, δεδομένου ότι οι κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις εγκρίθηκαν χωρίς τη συμμετοχή των επιτροπών των εθνικών 

                                                           

70 Lobbying the European Union by Committee. The strategies of corporate influence in the Commission’s expert 
groups, Council’s working groups and comitology committees, Briefing Paper, Corporate Europe Observatory, July 
2007, σελίδα 5. 
71 Lobbying the European Union by Committee. The strategies of corporate influence in the Commission’s expert 
groups, Council’s working groups and comitology committees, Briefing Paper, Corporate Europe Observatory, July 
2007, σελίδα 5. 
72 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20100406STO72095+0+DOC+XML+V0//EL  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20100406STO72095+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20100406STO72095+0+DOC+XML+V0//EL
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εμπειρογνωμόνων. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος επιτροπολογία με τον 

όρο «παράγωγο δίκαιο».73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

73 http://www.euractiv.com/future-eu/bad-news-comitology-longer-exist-analysis-519247  

http://www.euractiv.com/future-eu/bad-news-comitology-longer-exist-analysis-519247
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Το lobbying στα think tanks 

 

            Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την ξέρουμε σήμερα είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας 

πνευματικής διεργασίας. Η ιδέα της ενοποιήσεως των ευρωπαϊκών χωρών που είχαν χωριστεί σε 

συγκρούσεις και πολέμους σε όλη την ιστορία γεννήθηκε στο μυαλό λίγων οραματιστών. 

Έχοντας ξεπεράσει πολλά εμπόδια, το μοναδικό και πολύπλοκο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που 

γνωρίζουμε σήμερα, που διέπει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής ζωής για περισσότερους 

από 450 εκατομμύρια πολίτες, απεικονίζει μια διαδικασία με την οποία ένα πολιτικό σχέδιο 

προέκυψε από την ανάλυση και μεταφράστηκε σε πραγματικότητα. Κάποιοι θα προσθέσουν 

ακόμη ότι η προσπάθεια αυτή έχει εκπληρώσει τον στόχο της, διασφαλίζοντας την ειρήνη στην 

Ευρώπη, και ακόμα, παρά τα μειονεκτήματά του, προωθώντας το κοινό καλά. Οι ενέργειες ενός 

μικρού αριθμού εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και διακεκριμένων διανοούμενων είναι, 

συνεπώς, στο επίκεντρο της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Υπό αυτό το πρίσμα, η ιστορία του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος απεικονίζει την φιλοδοξία των think tanks που ειδικεύονται σε 

ευρωπαϊκά θέματα. Τα think tanks είναι πράγματι οργανώσεις που ασχολούνται με την έρευνα 

και τη διάδοση λύσεων πολιτικής που αποσκοπούν να συμβάλουν στη διαδικασία χάραξης 

πολιτικής και που εστιάζουν την έρευνά τους σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα.74 

            Ο όρος think tanks χρησιμοποιείται καταχρηστικά, εντός του ίδιου του τομέα, από τα 

μέσα ενημέρωσης, και μερικές φορές ακόμη και από τους ειδικούς. Ο ορισμός έχει ερευνηθεί 

από ειδικούς ακαδημαϊκούς και περιλαμβάνει εννέα κριτήρια: Αποτελούν 1) μόνιμες 

οργανώσεις, 2) που ειδικεύονται στην παραγωγή λύσεων δημόσιας πολιτικής, 3) χάρη στο 

προσωπικό τους που είναι αφοσιωμένο στην έρευνα. 4) Οι οργανώσεις αυτές κάνουν μια 

πρωτότυπη παραγωγή ιδεών, αναλύσεων και συμβουλών, 5) η οποία έχει ως στόχο να 

κοινοποιούνται στους φορείς χάραξης πολιτικής και της κοινής γνώμης (παρεμπιπτόντως, τα 

think tanks θα πρέπει ως εκ τούτου να έχουν μια ιστοσελίδα). 6) Οι οργανώσεις αυτές δεν είναι 

υπεύθυνες για οποιεσδήποτε κυβερνητικές δραστηριότητες. 7) Επιδιώκουν, γενικότερα, να 

διατηρούν την έρευνά τους ανεξάρτητη και δεν πρέπει να δεσμεύονται σε συγκεκριμένα 

συμφέροντα. 8) Η κύρια δραστηριότητά τους δεν είναι η εκπαίδευση ούτε η χορήγηση 

διπλωμάτων. 9) Τέλος, απώτερος στόχος τους είναι να συμβάλουν στο κοινό καλό, σε αντίθεση 

με αμιγώς εμπορικές ομάδες.75 

            Τα think tanks έχουν δυνητικά σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, βοηθώντας στη 

διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών, στην προώθηση των ορθών πολιτικών και δημοκρατικών 

πρακτικών εντός της Ευρώπης, καθώς και συμβάλλοντας στις πνευματικές και πολιτιστικές 

διπλωματικές προσπάθειες της Ευρώπης. 

                                                           

74 Boucher Steven, Europe and its think tanks: a promise to be fulfilled. An analysis of think tanks specialised in 
European policy issues in the enlarged European Union, Notre Europe, 2004, σελίδα 2. 
75 Boucher Steven, Europe and its think tanks: a promise to be fulfilled. An analysis of think tanks specialised in 
European policy issues in the enlarged European Union, Notre Europe, 2004, σελίδες 2-3. 
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           Ο αριθμός των think tanks έχει αυξηθεί εκθετικά σε όλο τον κόσμο κατά τα τελευταία 

τριάντα χρόνια, ωστόσο και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν την τάση να 

σκέφτονται εθνικά και όχι ευρωπαϊκά. Σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η 

Ευρώπη είναι ανεπαρκώς εξοπλισμένη για τον πόλεμο των ιδεών, επιτρέποντας στα αμερικάνικα 

think tanks να οδηγήσουν τον κόσμο στην χάραξη καινοτόμων και δημιουργικών λύσεων για 

την επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων. Παρά την αύξηση του αριθμού των think tanks σε 

1.200 στην Ευρώπη (σε σύγκριση με 1.750 στις ΗΠΑ), τα ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα 

φαίνεται να έχουν κολλήσει στο τοπικό τους περιβάλλον και δεν έχουν την μεγαλύτερη 

φιλοδοξία του σχεδιασμού ιδεών, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν λύσεις στις 

πανευρωπαϊκές πολιτικές, σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή ελίτ συνειδητοποιεί ότι δεν 

αντικατοπτρίζει την κοινή γνώμη σχετικά με την ήπειρο.76 Πράγματι, η αύξηση του αριθμού των 

think tanks είχε περιορισμένη επίδραση στη χάραξη της πολιτικής της Ε.Ε.. Η πλειοψηφία αυτών 

των think tanks στην Ευρώπη εστιάζουν στις συζητήσεις πολιτικής της Ένωσης από μια εθνική ή 

τομεακή προοπτική, και ως εκ τούτου δεν επιδιώκουν γενικά να καθορίσουν τα συμφέροντα της 

Ένωσης στο σύνολό της.77 

            Λόγω της έλλειψης διαφάνειας στους λογαριασμούς τους, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος 

ορισμένα think tanks να γίνουν φορείς ιδιωτικών συμφερόντων. Πάρα πολλά think tanks στις 

Βρυξέλλες δέχονται μεγάλα κομμάτια της χρηματοδότησής τους από τα όργανα της Ε.Ε. και τις 

εθνικές κυβερνήσεις. Άλλα εξαρτώνται από μεγάλους εταιρικούς χορηγούς, έτσι ώστε οι 

γραμμές μεταξύ της έρευνας και της προώθησης συμφερόντων να συγχέονται και να 

παραμένουν θολά. Και οι δύο μορφές εξάρτησης επιδεινώθηκαν από τον ανταγωνισμό για την 

επιρροή αυτών που οι Βρυξέλλες θεωρούν πρωταρχικούς ομιλητές, δηλαδή τους Ευρωπαίους 

Επιτρόπους, τους ανώτατους αξιωματούχους και μερικά ανώτερα μέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Η οδυνηρή σύγκριση είναι με την Ουάσιγκτον, όπου οι καλύτερες ομάδες think 

tanks αρνούνται το δημόσιο χρήμα και ανταγωνίζονται για να καθορίσουν την ημερήσια διάταξη 

με προκλητικές ιδέες και να απολαύσουν μια εξαιρετική πρόσβαση στη διοίκηση και το 

Κογκρέσο.78  

           Σε μια ομιλία του το 2009, ο Siim Kallas, τότε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

ζήτησε από τα ευρωπαϊκά think tanks να ενταχθούν σε ένα εθελοντικό μητρώο ομάδων 

συμφερόντων. Τα περισσότερα think tanks όμως δεν θέλησαν να συνδέονται με ομάδες άσκησης 

πίεσης και αρνήθηκαν να υπογράψουν.79 Υπάρχουν όμως και τα think tanks με ομάδες 

συμφερόντων που συμβάλλουν στην χάραξη πολιτικής της Ένωσης. Χαρακτηριστικά είναι η 

Στρογγυλή Τράπεζα των Ευρωπαίων Βιομηχάνων (ERT), το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Περιβάλλοντος (ΕΓΠ), η Διεθνής Ομάδα Κρίσεων (ICG), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τις 

Μεταφορές και το Περιβάλλον (T & E), και η Υπηρεσία Δράσης Ευρωπαίων Πολιτών (ECAS). 

Το λόμπι της βιομηχανίας BUSINESSEUROPE και το συνδικαλιστικό λόμπι CES, ενώ δεν είναι 

                                                           

76 http://www.euractiv.com/pa/think-tanks-think-european-fight-global-challenges/article-179110  
77 http://www.euractiv.com/pa/changing-face-european-think-tanks/article-142652  
78 http://www.economist.com/node/9300193  
79 Boucher Steven, Europe and its think tanks: a promise to be fulfilled. An analysis of think tanks specialised in 
European policy issues in the enlarged European Union, Notre Europe, 2004, σελίδα 45. 
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αυστηρά μιλώντας think tanks, παράγουν τακτικά λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με το πώς 

αντιμετωπίζουν την οικονομία στην Ένωση και πώς πρέπει να εξελιχθούν οι αγορές εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 

Self regulation – co regulation 

 

            Τα τελευταία χρόνια, η Ε.Ε. έχει αναπτύξει μια νέα ρυθμιστική πολιτική, η οποία δίνει 

όλο και περισσότερο έμφαση στη χρήση των εναλλακτικών μέσων ή σε μέσα που είναι 

συμπληρωματικά προς την παραδοσιακή δεσμευτική νομοθεσία. Ο στόχος αυτός της 

διαφοροποίησης των κανονιστικών πράξεων της Ένωσης είναι θεμελιώδης και διαπνέεται από 

τη μέριμνα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της νομιμότητας και της διαφάνειας της 

δράσης της Ε.Ε.. Αυτά τα εναλλακτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των 

συστάσεων και των εθελοντικών συμφωνιών, επισημαίνονται συχνά με τους γενικούς όρους 

«soft law», αυτορύθμιση και από κοινού ρύθμιση.80 

            Η μέθοδος του soft law ανέκαθεν έπαιζε σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

και δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Η Ευρωπαϊκή αυτορύθμιση και η από κοινού ρύθμιση έχουν 

περιγραφεί ως μορφές αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινοτικών διαδικασιών και ιδιωτικών 

φορέων και το κοινό χαρακτηριστικό έχει θεωρηθεί ότι είναι η ύπαρξη κάποιας μορφής σχέσης 

μεταξύ δεσμευτικής νομοθεσίας και εθελοντικών συμφωνιών σε έναν συγκεκριμένο τομέα.81 

            Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε διάφορους λόγους για τη χρήση μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας αντί να υιοθετήσει μια δεσμευτική νομοθεσία. Μεταξύ των εξηγήσεων είναι ότι η 

χρήση των μη νομοθετικών προσεγγίσεων θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε 

περιπτώσεις όπου έχουν μια σταθερή νομική βάση, βασίζονται στη Συνθήκη, ή τη νομολογία 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μέσα όπως οι ανακοινώσεις, οι 

συστάσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι ερμηνευτικές σημειώσεις μπορούν να παρέχουν 

καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της Συνθήκης και να 

προωθήσουν την ταχεία κατάργηση των εμποδίων στην εσωτερική αγορά. Η χρήση μη 

δεσμευτικής νομοθεσίας μπορεί επίσης να καλύψει, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, το πρόβλημα 

της ασυμμετρίας της νομικής προσέγγισης στο κοινοτικό δίκαιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι, πρώτον, αυτά τα μέσα μπορούν να επισημάνουν πιθανά νομικά προβλήματα και να 

αναφερθούν πιθανές λύσεις για την αντιμετώπισή τους προκειμένου να αποφευχθούν νομικές 

συγκρούσεις ή ακόμη και προσφυγές. Δεύτερον, η μη δεσμευτική νομοθεσία μπορεί να 

συμβάλει στην ανάπτυξη των νέων κανόνων, όταν το Δικαστήριο έχει πατάξει τους παλιούς 

κανόνες ως παράνομους. Το μειονέκτημα της χρήσης μη δεσμευτικής νομοθεσίας είναι, ωστόσο, 

ότι μπορεί να είναι πολύ εντατική στην χρήση πόρων και φυσικά, δεν είναι άμεσα δεσμευτική 

από νομική άποψη.82 

                                                           

80 Senden Linda, SOFT LAW, SELF-REGULATION AND CO-REGULATION IN EUROPEAN LAW: Where Do They Meet?, 
Electronic Journal of Comparative Law, vol. 9.1, 2005, σελίδα 2. 
81 Senden Linda, SOFT LAW, SELF-REGULATION AND CO-REGULATION IN EUROPEAN LAW: Where Do They Meet?, 
Electronic Journal of Comparative Law, vol. 9.1, 2005, σελίδα 11. 
82 Lehmann Wilhelm, Soft law or no law? The European Parliament's new role in the management of organized 
interests, University Association for Contemporary European Studies, 2007, σελίδες 5-6. 
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            Η αυτορύθμιση και η από κοινού ρύθμιση μοιράζονται τον κοινό στόχο της απλοποίησης 

των νομοθετικών κειμένων προκειμένου να ελευθερωθεί η νομοθετική οδός. Τα προκύπτοντα 

μέτρα δεν είναι νομοθετικοί μηχανισμοί αλλά συμφωνίες μεταξύ των φορέων και της 

οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. 

            Η διοργανική συμφωνία του 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας ορίζει την 

αυτορύθμιση ως την δυνατότητα για τους οικονομικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τις μη 

κυβερνητικές οργανώσεις ή τις ενώσεις να θεσπίζουν μεταξύ τους και προς ιδία χρήση κοινές 

κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ιδίως κώδικες συμπεριφοράς ή τομεακές 

συμφωνίες). Με τον τρόπο αυτό, όταν κοινωνικο-επαγγελματικοί τομείς αντιμετωπίζουν 

συγκεκριμένες καταστάσεις, που δεν καλύπτονται από το κοινοτικό δίκαιο, μπορούν να 

αυτορυθμίζονται. Όπως και στην περίπτωση των συμβάσεων, η λύση αφορά μόνο τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις συμφωνίες ως βάση για 

την υποβολή πρότασης προς τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα να παρέχουν γενική εφαρμογή από τις 

συμφωνίες αυτές εντός της Ε.Ε. μέσω μιας ψηφοφορίας για την πρόταση. 

            Στην διοργανική συμφωνία του 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας ορίζεται επίσης η 

από κοινού ρύθμιση ως ο μηχανισμός με τον οποίο μια κοινοτική νομοθετική πράξη αναθέτει την 

επίτευξη των στόχων που ορίζει η νομοθετική αρχή σε μέρη που είναι αναγνωρισμένα στον τομέα 

όπως τους οικονομικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή τις 

ενώσεις. Για την απλούστευση των κοινοτικών εγγράφων και για να ελευθερώσουν τις 

νομοθετικές οδούς, τα κοινοτικά όργανα μπορούν να περιορίζονται στις βασικές απαιτήσεις του 

κανόνα. Ως συνεργάτες που μοιράζονται την ευθύνη, τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα 

συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων και στην τελειοποίηση των στοιχείων των κοινοτικών 

κειμένων. Η συμβολή τους πηγαίνει πέρα από την απλή διαβούλευση.83 Η από κοινού ρύθμιση 

μπορεί να οριστεί ως η αυτορύθμιση με δημόσια εποπτεία ή επικυρωμένη από το κράτος, είναι η 

αυτορύθμιση με νομική βάση.84 

            Στο πλαίσιο της Ε.Ε., η από κοινού ρύθμιση θεωρείται μάλλον ως μηχανισμός 

εφαρμογής, που προϋποθέτει την προηγούμενη έγκρισή της σε ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, η από κοινού ρύθμιση προϋποθέτει επίσης την άμεση συμμετοχή 

ενός δημόσιου φορέα σ’ αυτήν τη ρυθμιστική διαδικασία, το οποίο δεν συμβαίνει στην 

περίπτωση της αυτορύθμισης. Σύμφωνα με αυτό, η από κοινού ρύθμιση μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένας ρυθμιστικός μηχανισμός που κατά κύριο λόγο θεωρείται ως μια 

προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω». Δηλαδή, η χρήση της από κοινού ρύθμισης συνεπάγεται 

ότι ο κοινοτικός νομοθέτης θέτει για πρώτη φορά το απαραίτητο νομικό πλαίσιο ώστε τα 

ενδιαφερόμενα μέρη να συμπληρώσουν τα στοιχεία και πως οι δημόσιες αρχές, συνήθως η 

Επιτροπή, παρακολουθεί την έκβαση ή ότι μερικές φορές ο Ευρωπαίος νομοθέτης επικυρώνει 

τους πιο λεπτομερείς κανόνες, μετατρέποντάς τους σε δεσμευτική νομοθεσία. Η από κοινού 

ρύθμιση μπορεί έτσι να θεωρηθεί μάλλον ως συμπλήρωμα της νομοθεσίας παρά ως εναλλακτική 

                                                           

83 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.self-and-co-regulation-definitions-concepts-examples  
84 Lievens Eva, Dumortier Jos and Ryan Patrick S., The Co-Protection of Minors in New Media: A European 
Approach to Co-Regulation, UC Davis Journal of Juvenile Law & Policy Vol 10.1, 2006, σελίδα 10. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.self-and-co-regulation-definitions-concepts-examples
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λύση σ’ αυτήν. Τέλος, μπορεί επίσης να λεχθεί ότι η ίδια τοποθετείται κάπου μεταξύ της 

δεσμευτικής νομοθεσίας, από τη μια μεριά, και της αυτορρύθμισης, από την άλλη.85  

            Η αυτορύθμιση ακολουθεί σαφώς μια προσέγγιση μάλλον από κάτω προς τα πάνω, 

καθώς πρόκειται για ένα ρυθμιστικό μηχανισμό, ο οποίος κατά κύριο λόγο ξεκίνησε από τους 

ίδιους τους ενδιαφερομένους, τις ενδιαφερόμενες πλευρές σε κάθε περίπτωση και κατέληξε σε 

ανεξαρτητοποίηση από μια νομοθετική πράξη. Έτσι, η χρήση της αυτορύθμισης μπορεί να 

θεωρηθεί πιο εύκολα ως μια εναλλακτική λύση για τη χρήση της δεσμευτικής νομοθεσίας.  

            Η διάκριση της ανοικτής μεθόδου συντονισμού με την από κοινού ρύθμιση και την 

αυτορύθμιση φαίνεται να έγκειται στο γεγονός ότι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού86 αφορά 

μορφές του μη δεσμευτικού συντονισμού των πολιτικών που απασχολούν κυρίως δημόσιους 

φορείς, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η ανοικτή μέθοδος 

συντονισμού διακρίνεται απ’ την από κοινού ρύθμιση και την αυτορύθμιση, με την έννοια ότι 

αυτοί οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, την 

θέσπιση κανόνων από ιδιώτες.87 

            Για να αναπτυχθεί μια μεγάλη δημοκρατική δυναμική στην Ένωση, η Επιτροπή 

δρομολόγησε μια ευρεία μεταρρύθμιση στον τομέα της διακυβέρνησης και πρότεινε τέσσερις 

σημαντικές αλλαγές: μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, καθορισμό πιο αποτελεσματικών 

πολιτικών και νομοθεσιών, συμμετοχή στη συζήτηση για την παγκόσμια διακυβέρνηση και, 

τέλος, επαναπροσδιορισμό των πολιτικών και των θεσμικών οργάνων με βάση σαφείς στόχους. 

Ήταν αναγκαίο να γίνουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης ώστε να 

έλθουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πιο κοντά στους πολίτες. Για το λόγο αυτό, το 2001 

συντάχθηκε η Λευκή Βίβλος για την διακυβέρνηση, η οποία εδράζεται σε πέντε σωρευτικές 

αρχές: 

 διαφάνεια: τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στη 

διαφάνεια και την κοινοποίηση των αποφάσεών τους· 

 συμμετοχή: οι πολίτες πρέπει να κληθούν να συμμετάσχουν πιο συστηματικά στην 

εκπόνηση και την υλοποίηση των πολιτικών· 

                                                           

85 Senden Linda, SOFT LAW, SELF-REGULATION AND CO-REGULATION IN EUROPEAN LAW: Where Do They Meet?, 
Electronic Journal of Comparative Law, vol. 9.1, 2005, σελίδα 12. 
86 Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού (ΑΜΣ) δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής για την απασχόληση και της 
διαδικασίας του Λουξεμβούργου. Έχει οριστεί ως μέσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (2000). 
Η ΑΜΣ παρέχει νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με αντικείμενο τη σύγκλιση των εθνικών 
πολιτικών προκειμένου να επιτευχθούν ορισμένοι κοινοί στόχοι. Στο πλαίσιο αυτής της διακυβερνητικής 
μεθόδου, τα κράτη μέλη αξιολογούνται από άλλα κράτη μέλη («άσκηση πίεσης από ομοτίμους») και η Επιτροπή 
έχει μόνον εποπτικό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο δεν εμπλέκονται σχεδόν καθόλου στη 
διαδικασία της ΑΜΣ. 
87 Senden Linda, SOFT LAW, SELF-REGULATION AND CO-REGULATION IN EUROPEAN LAW: Where Do They Meet?, 
Electronic Journal of Comparative Law, vol. 9.1, 2005, σελίδα 13. 
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 ευθύνη: πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του κάθε συντελεστή στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Κάθε εμπλεκόμενος συντελεστής πρέπει, στη συνέχεια, να αναλαμβάνει το 

ρόλο που του αναλογεί· 

 αποτελεσματικότητα: οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στο κατάλληλο επίπεδο και 

την κατάλληλη στιγμή και να παράγουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα· 

 συνοχή: οι πολιτικές που εφαρμόζει η Ένωση παρουσιάζουν πολύ μεγάλη 

διαφοροποίηση και απαιτείται συνεχής προσπάθεια για να εξασφαλίζεται η συνοχή 

τους.88 

            Μέσα στο πλαίσιο αυτό, και έχοντας υπόψη πως υπάρχει μια φυσική τάση μεταξύ των 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην άσκηση πίεσης, κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στις 

επαφές των ομάδων συμφερόντων ενδιαφέρεται για διαφορετικά αποτελέσματα. Ο νομοθέτης 

αποκτά πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με ένα ζήτημα και η ομάδα συμφερόντων προσπαθεί να 

οδηγήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων προς την κατεύθυνση των συμφερόντων που 

εκπροσωπεί. 

            Τα ιδιωτικά συμφέροντα έχουν εκ των προτέρων μια προτίμηση για την απουσία 

κανονισμού και νομοθεσίας, επειδή, σύμφωνα με ένα κλασικό ορισμό, το ουσιώδες 

χαρακτηριστικό του κανονισμού και του νόμου είναι ο περιοριστικός χαρακτήρας τους. Ως εκ 

τούτου, μία από τις θέσεις που συχνά λαμβάνονται από λομπίστες είναι μια προτίμηση για 

αυτορύθμιση ενός συγκεκριμένου τομέα. Η αυτόματη ρύθμιση έρχεται σε διάφορες μορφές, 

όπως οι κώδικες δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, μια αυτοδεσμευτική 

θέσπιση κανόνων χωρίς δημόσια παρέμβαση. Ωστόσο, η γενική αυτή αρχή υπόκειται σε πολλές 

εξαιρέσεις, οι οποίες είναι συνήθως μια συνάρτηση της καταστάσεως του ανταγωνισμού εντός ή 

σε όλους τους τομείς, τα κράτη μέλη ή τις πολιτικές. Αν, για παράδειγμα, σε ένα πεδίο υφίσταται 

μια επιεικής ρύθμιση ή αυτή απουσιάζει παντελώς, αυτό οδηγεί στην επικράτηση των μεγάλων 

οικονομικών φορέων στη συγκεκριμένη αγορά, με τις μικρές επιχειρήσεις να μπαίνουν στον 

πειρασμό να επικαλεστούν την επιβολή νομοθεσίας. Αν η στάση του εθνικού ή ευρωπαϊκού 

νομοθέτη, εξαιτίας των κανόνων της ελεύθερης αγοράς, επιφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

σε ορισμένες επιχειρήσεις ή χώρες, άλλοι παράγοντες θα αγωνιστούν κατά πάσα πιθανότητα για 

νομοθεσία για τη θέσπιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.89 

 

 

 

 

                                                           

88 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_el.htm  
89 Lehmann Wilhelm, Soft law or no law? The European Parliament's new role in the management of organized 
interests, University Association for Contemporary European Studies, 2007, σελίδα 8. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_el.htm


 
 

41 

Το lobbying στην Ε.Ε. και τις Η.Π.Α. 

 

            Οι χώρες που χρησιμοποιούν τις ομάδες συμφερόντων στο πολιτικό τους σύστημα έχουν 

υιοθετήσει διαφορετικές ρυθμίσεις, που συμβάλλουν στην πρόληψη της αρνητικής επιρροής των 

ομάδων αυτών στη χάραξη πολιτικής. Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν την προώθηση 

συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων, κανονισμούς για την πρόσβαση σε πληροφορίες 

και νόμους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η επιρροή 

των ομάδων αυτών ρυθμίζεται από πολύ καιρό πριν, οι απαιτήσεις για την δημοσιοποίηση των  

εκπροσώπων των ομάδων και οι ευρύτερες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ακεραιότητας στο 

δημόσιο τομέα έχουν τεθεί σε εφαρμογή εδώ και πολλά χρόνια. Πιο πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει επίσης να παρουσιάσει σημαντικές βελτιώσεις στους κανονισμούς της, με στόχο την 

αποφυγή της αθέμιτης επιρροής στη χάραξη της ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής. 

            Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει την μεγαλύτερη ιστορία και 

αναμφισβήτητα την πιο μεγάλη εμπειρία στη ρύθμιση των ομάδων συμφερόντων όλων των 

κρατικών διοικητικών οργάνων, ενώ έχει βιώσει τη διαφθορά που σχετίζεται με την άσκηση 

πίεσης των λομπιστών και την ανισότητα της εκπροσώπησης των συμφερόντων. Σήμερα 

αναγνωρίζεται στις Η.Π.Α. όχι μόνο ο πλουραλισμός των ομάδων συμφερόντων που δρουν, 

αλλά ένας υπερπλουραλισμός.90 Ως αποτέλεσμα αυτής της γνώσης και της εμπειρίας, οι Η.Π.Α. 

χρησιμεύουν ως ένα ιδανικό παράδειγμα απ’ το οποίο μπορεί να γίνει μια συγκριτική 

αξιολόγηση. 

            Από το 1930, το Κογκρέσο των Η.Π.Α. προσπάθησε να εξασφαλίσει την υπευθυνότητα 

στην εκπροσώπηση των ομάδων συμφερόντων νομοθετώντας ρυθμιστικά ως αντίδραση σε 

σκάνδαλα που ξέσπασαν σχετικά με το lobbying. Η νομοθεσία δεν υπήρξε επαρκής και 

διατυπώθηκε η απαίτηση για περαιτέρω λήψη μέτρων. Για τις περαιτέρω ρυθμίσεις τέθηκε σε 

ισχύ ο Ομοσπονδιακός Κανονισμός του Lobbying του 1946, ο οποίος κάλυπτε όλες τις ομάδες 

συμφερόντων. Το 1995, ωστόσο, η πράξη αυτή καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον 

Κανονισμό Διαφάνειας των lobby, ο οποίος όμως τροποποιήθηκε περαιτέρω το 2007.91 

            Ο Κανονισμός του 1995 απαιτούσε την υποχρεωτική εγγραφή των εκπροσώπων ομάδων 

συμφερόντων ή οποιουδήποτε οργανισμού που χρησιμοποιεί λομπίστα σε μητρώο που τηρεί ο 

Γενικός Γραμματέας της Γερουσίας και ο Γραμματέας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι 

εκπρόσωποι των ομάδων συμφερόντων έπρεπε να αποκαλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, 

όπως τις ταυτότητες των οργανώσεων που εκπροσωπούν, την ταυτότητά τους και τις 

επιχειρηματικές διευθύνσεις των πελατών τους, τα θέματα που αφορούν τα συμφέροντά τους, 

καθώς και το εισόδημά τους, μαζί με τις συνολικές δαπάνες κάθε τρεις μήνες. Ο νόμος 

                                                           

90 Flannery Paul, Lobbying regulation in the EU: A comparison with the USA & Canada, The Trinity College Social 
and Political Review, Dublin, 2010, σελίδα 73. 
91 Flannery Paul, Lobbying regulation in the EU: A comparison with the USA & Canada, The Trinity College Social 
and Political Review, Dublin, 2010, σελίδα 74. 
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απαιτούσε, επίσης, όλες οι εγγραφές και αναφορές να είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση στο 

κοινό μέσω του Διαδικτύου, το συντομότερο τεχνικά εφικτό μετά την αρχειοθέτησή τους. 

            Όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων, οι Η.Π.Α. θέσπισαν ένα 

ξεχωριστό σύστημα για τα άτομα που κατέχουν θέσεις υψηλού επιπέδου. Στην Εκτελεστική 

εξουσία, το Γραφείο Δεοντολογίας (OGE) είναι υπεύθυνο για τους διάφορους κώδικες 

δεοντολογίας και τους νόμιμους περιορισμούς, ενώ σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η δεοντολογία 

της κυβέρνησης απαιτεί πως οι υποψήφιοι για αιρετά αξιώματα, οι αιρετοί αξιωματούχοι και οι 

υψηλού επιπέδου υπάλληλοι οφείλουν να υποβάλουν διαθέσιμη στο κοινό την προσωπική τους 

οικονομική έκθεση. Οι εκθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και 

τα ποσά των εσόδων, τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα δώρα, τις συμφωνίες και τις 

ρυθμίσεις όσον αφορά τις μελλοντικές προσλήψεις, καθώς και τα ονόματα των μεγάλων 

πελατών (άτομα ή οργανώσεις). Η κοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν επίσης 

να έχουν πρόσβαση στην παρακολούθηση των εκθέσεων, δεδομένου ότι η πρόσβαση του κοινού 

στις χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος. 

            Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίστηκε το Μητρώο Διαφάνειας για την ορθή άσκηση του 

lobbying. Η διαλογική επικοινωνία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με ενώσεις πολιτών, 

Μ.Κ.Ο., επιχειρήσεις, εμπορικούς και επαγγελματικούς συνδέσμους, συνδικαλιστικές ενώσεις 

και ομάδες προβληματισμού είναι συνεχής, θεμιτή και απαραίτητη για μια δημοκρατική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και για τη διαμόρφωση σωστών πολιτικών που να 

ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες όσο και στην κοινωνική πραγματικότητα. Οι πολίτες 

δικαίως προσδοκούν ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι διαφανής και να λαμβάνει χώρα με 

σεβασμό τόσο στον νόμο όσο και στις αρχές της ηθικής, χωρίς να ασκείται αδικαιολόγητη 

πίεση, ούτε να υπάρχει παράνομη ή προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε υπευθύνους 

λήψης αποφάσεων. Το Μητρώο Διαφάνειας παρέχει στους πολίτες άμεση και ενιαία πρόσβαση 

σε πληροφορίες για το ποιος συμμετέχει σε δραστηριότητες με σκοπό τον επηρεασμό των 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Ε.Ε., ποια συμφέροντα προωθούνται και πόσοι πόροι 

επενδύονται στις δραστηριότητες αυτές. Βασίζεται σε ενιαίο κώδικα δεοντολογίας, δεσμευτικό 

για όλες τις οργανώσεις και τα αυτοαπασχολούμενα άτομα που αποδέχονται να δουν και να 

λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες και με πλήρη σεβασμό στις αρχές της ηθικής. Η 

καθιέρωση μηχανισμού καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων εξασφαλίζει την τήρηση των 

κανόνων και την αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβίασης του κώδικα.92 

            Όσοι καταχωρίζονται στο Μητρώο Διαφάνειας οφείλουν να ακολουθούν ορισμένους 

κανόνες δηλώνοντας ότι οι εκπρόσωποι συμφερόντων θα πρέπει πάντοτε: 

 Να προσδιορίζουν τους εαυτούς τους ονομαστικά και να δηλώνουν την ταυτότητα του 

εργοδότη ή αυτόν που εκπροσωπούν. 

 Να προσδιορίζουν με ακρίβεια τα συμφέροντα που εκπροσωπούν ώστε να μην 

παραπλανούν τα όργανα της Ένωσης ή και τρίτους.  

                                                           

92 http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/whyTransparencyRegister.do?locale=el  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/whyTransparencyRegister.do?locale=el


 
 

43 

 Να βεβαιώνουν πως οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αμερόληπτες, πλήρεις, 

πρόσφατες και δεν είναι σε κανέναν βαθμό παραπλανητικές. 

 Να μην προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες ή να πετύχουν οποιαδήποτε απόφαση 

με ανέντιμα μέσα. 

 Να μην ωθούν τους υπαλλήλους της Ε.Ε. να αγνοούν τους κανόνες και τα πρότυπα 

συμπεριφοράς που ισχύουν για αυτούς 

 Σε περίπτωση που απασχολούν πρώην υπαλλήλους της Ε.Ε., να σέβονται την υποχρέωσή 

τους να τηρούν τους κανόνες και τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που ισχύουν.93 

            Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ της Lobby Disclosure Act και του Ευρωπαϊκού 

Μητρώου Διαφάνειας. Και στα δύο συστήματα, οι λομπίστες υπόκεινται σε υποχρεωτική 

καταχώριση.94 

            Για να είναι επιτυχημένο το έργο τους, οι εκπρόσωποι των ομάδων συμφερόντων πρέπει 

να προσαρμοστούν στο πολιτικό σύστημα μέσα στο οποίο λειτουργούν. Πρωταρχικά, υπάρχει 

μια μεγαλύτερη παράδοση των επαγγελματικών ομάδων συμφερόντων στην Ουάσιγκτον σε 

σύγκριση με της Βρυξέλλες. Ακολούθως, πρέπει κανείς να αναγνωρίσει τις θεμελιώδεις 

διαφορές μεταξύ των Η.Π.Α. και των πολιτικών συστημάτων της Ε.Ε., καθώς και το ρόλο που 

διαδραματίζουν οι ομάδες συμφερόντων στην Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες αντίστοιχα. 

Προσπαθώντας να συγκρίνει κανείς το lobbying στα δυο αυτά πολιτικά συστήματα, προϋποθέτει 

μια ματιά στο θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον. Θεμελιώδεις 

διαφορές προκύπτουν γρήγορα. Οι Η.Π.Α. είναι ένα έθνος-κράτος με ομοσπονδιακή δομή, ενώ η 

Ε.Ε. είναι μια συλλογή εθνικών κρατών με περιορισμένη παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Ενώ 

το θεσμικό πλαίσιο στην Ουάσιγκτον είναι σταθερό εδώ και δεκαετίες, η Ε.Ε. είναι σε συνεχή 

ροή και εξέλιξη, με συνεχή διλήμματα για επέκταση ή περιορισμό των εξουσιών των Βρυξελλών 

στα κράτη μέλη. 

            Η μεγάλη αμερικανική παράδοση του lobbying σημαίνει ότι η πρακτική είναι ευρέως 

αποδεκτή, με βάση μια ευρύτερη ποικιλία των ομάδων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων 

των Μ.Κ.Ο. και ομάδων πολιτών, να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την προσοχή των 

πολιτικών. Οι Ευρωπαίοι είναι πιο επιφυλακτικοί προς την άσκηση πίεσης από τις ομάδες 

συμφερόντων ως νόμιμο μέρος της πολιτικής διαδικασίας, αν και η διάθεση και η νοοτροπία 

αυτή δείχνει να αλλάζει. Τρέχουσες εκτιμήσεις δείχνουν ότι συνολικά 20.000 λομπίστες δρουν 

στην Ουάσιγκτον, ενώ στις Βρυξέλλες βρίσκονται και δρουν περίπου οι μισοί.95 

            Οι σχέσεις μεταξύ των δυο πολιτικών συστημάτων σε σχέση με την κοινωνία των 

πολιτών είναι διαφορετικές. Το lobbying στις Η.Π.Α. συχνά εστιάζεται στην ισχυρή σύνδεση 

μεταξύ ενός εκλεγμένου στο Κογκρέσο και τη χρήση των Πολιτικών Επιτροπών Δράσης, τα 

οποία είναι καθοριστικής σημασίας στις εκλογές. Οι φορείς χάραξης πολιτικής των θεσμικών 

                                                           

93 Stevenson Melinda, Lobbying in the EU: An Overview, EU Insight by the Delegation of the European Commission 
to the United States, 2008, σελίδα 2. 
94 Kallas Siim, Lobbying: What Europe can learn from the US, Speech at the American Chamber of Commerce EU 
Plenary meeting, 2007, σελίδα 2. 
95 http://www.euractiv.com/pa/eu-us-approaches-lobbying/article-135509  
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οργάνων της Ε.Ε. δεν έχουν να λογοδοτήσουν μέσω άμεσων εκλογών. Οι υπάλληλοι της 

Επιτροπής και του Συμβουλίου διορίζονται και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

είναι στην πραγματικότητα υπόλογοι μόνο στην εθνική ηγεσία του κόμματός τους και όχι στο 

ευρωπαϊκό κοινό. Οι πολιτικοί στις Η.Π.Α., από την άλλη πλευρά, έχουν πλήρη επίγνωση της 

εκλογικής ευπάθειάς τους και ενεργούν με βάση το κίνητρο της επανεκλογής τους. Η προσδοκία 

είναι ότι αυτοί που έχουν στο μυαλό τους την επανεκλογή στην πολιτική των ΗΠΑ θα 

ανταποκριθούν περισσότερο στους λομπίστες, με αποτέλεσμα υψηλότερα επίπεδα επιτυχίας των 

ομάδων συμφερόντων σε σύγκριση με την Ε.Ε., όπου οι πολιτικοί προστατεύονται από την 

εκλογική απειλή και ως εκ τούτου ανταποκρίνονται λιγότερο άμεσα.96 Αυτά είναι τα 

χαρακτηριστικά που εξηγούν τις διαφορές στο ύφος και το πεδίο εφαρμογής στις δύο πλευρές 

του Ατλαντικού. Το γεγονός αυτό βοηθάει την Ε.Ε., καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει την 

ταχεία αύξηση των ομάδων συμφερόντων στις Βρυξέλλες, ενώ μπορεί να μάθει πολλά από την 

εμπειρία των ΗΠΑ.97 

            Μια άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ των πολιτικών συστημάτων των Η.Π.Α. και της 

Ε.Ε. είναι πως διαφέρουν ως προς τους κανόνες που περιβάλλουν τη διαδικασία χάραξης 

πολιτικής: στην Ε.Ε., η Επιτροπή έχει το αποκλειστικό δικαίωμα πρωτοβουλίας, δεν υπάρχουν 

απόλυτα όρια ή προθεσμίες σχετικά με τη διαδικασία χάραξης πολιτικής, αν και υπάρχουν οι 

προθεσμίες για τα στάδια στο πλαίσιο της διαδικασίας και τελικά, αφού η Επιτροπή ξεκινήσει 

την διαδικασία, σχεδόν πάντα τελικά, οδηγείται σε ένα αποτέλεσμα πολιτικής. Στις Η.Π.Α., από 

την άλλη πλευρά, κάθε μέλος του Κογκρέσου μπορεί να προτείνει μια πρωτοβουλία και με τον 

τρόπο αυτό προκύπτουν εκατοντάδες πρωτοβουλίες κάθε χρόνο. Ωστόσο, όταν μια πρόταση 

κατατεθεί μπορεί να ακυρωθεί στο στάδιο συζήτησης στην επιτροπή, στο αρχικό στάδιο, στο 

στάδιο της αρνησικυρίας και αν η πρόταση δεν προχωρήσει, σε σύνοδο του Κογκρέσου μετά 

από δύο έτη ακυρώνεται αυτόματα και πρέπει να εισαχθεί εκ νέου. Οι διαφορές αυτές οδηγούν 

σε διαφορετικές πιθανότητες αλλαγής της πολιτικής, καθώς στην Ε.Ε. μπορεί να είναι πιο πιθανό 

από ό,τι στις Η.Π.Α..98 

          Συμπερασματικά, συγκρίνοντας το Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαφάνειας και το ενισχυμένο 

Lobby Disclosure Act, οι δύο βασικές διαφορές μεταξύ των Η.Π.Α. και της ευρωπαϊκής 

προσέγγισης είναι ότι, για πρώτη φορά, η Ευρώπη αποφάσισε να δοκιμάσει την αυτορρύθμιση, 

ενώ η Ουάσιγκτον έχει ήδη θεσπίσει υποχρεωτική νομοθεσία. Η εμπειρία των Η.Π.Α., αν και 

επιτυχής, δείχνει επίσης το όριο της υποχρεωτικής προσέγγισης. Δεύτερον, σύμφωνα με την 

προσέγγιση της αυτορύθμισης, το Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαφάνειας εξαρτάται από την ικανότητα 

και τη βούληση του επαγγέλματος για να ξεπεραστούν τα πρακτικά ζητήματα, ενώ το Lobby 

Disclosure Act, ως ένα θεσμοθετημένο κομμάτι της νομοθεσίας, προσφέρει πολύ περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με τους ορισμούς και τα όρια. Για όλα τα υπόλοιπα υπάρχει μια μάλλον 

                                                           

96 Mahoney Christine, Lobbying Success in the United States and the European Union, Journal of Public Policy / 
Volume 27 / Issue 01 / May 2007, pp 35-56, σελίδες 38-39. 
97 Kallas Siim, Lobbying: What Europe can learn from the US, Speech at the American Chamber of Commerce EU 
Plenary meeting, 2007, σελίδα 2. 
98 Mahoney Christine, Lobbying Success in the United States and the European Union, Journal of Public Policy / 
Volume 27 / Issue 01 / May 2007, pp 35-56, σελίδα 39. 
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παρόμοια προσέγγιση. Το ενισχυμένο Lobby Disclosure Act θεωρείται σήμερα μια επιτυχία, ενώ 

οι λεπτομέρειες αυτορύθμισης, όπως ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαφάνειας, αποδίδουν 

πολύ, με την προϋπόθεση το επάγγελμα του λομπίστα πράγματι να δεσμεύεται με την 

διαφάνεια.99 
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Μητρώο Διαφάνειας σε Επιτροπή και Κοινοβούλιο 

 

            Το Μητρώο Διαφάνειας είναι κοινό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. 

Στόχο έχει την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες για τις οργανώσεις/τους οργανισμούς 

και τα αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα που επιδιώκουν με τη δράση τους να επηρεάσουν τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλαισιώνεται από έναν κώδικα 

δεοντολογίας και έναν μηχανισμό προειδοποίησης για τον εντοπισμό και τη διαχείριση 

ενδεχομένων παραβιάσεων του κώδικα. 

            Με τη «Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την καθιέρωση ενός Μητρώου Διαφάνειας για οργανώσεις και 

αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της 

ΕΕ» (22.7.2011), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή καθιέρωσαν κοινό Μητρώο 

Διαφάνειας. Το νέο μητρώο αντικαθιστά το μητρώο που είχε καθιερώσει η Επιτροπή το 2008, 

στο οποίο περιλαμβάνονταν ήδη πάνω από 4000 οργανώσεις. Το κοινό Μητρώο Διαφάνειας 

εκτείνεται πέρα από τις παραδοσιακές ομάδες συμφερόντων και περιλαμβάνει δικηγορικά 

γραφεία, ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, και κάθε οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενο άτομο που 

μετέχει στην άσκηση επιρροής στη χάραξη πολιτικής στην Ε.Ε. και την εφαρμογή της. 

Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. για μια συμμετοχική 

δημοκρατία.100 

            Η καθιέρωση και λειτουργία του Μητρώου τηρεί τις γενικές αρχές του δικαίου της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της αναλογικότητας και της απαγορεύσεως των 

διακρίσεων. Οι σημαντικές βελτιώσεις εντοπίζονται στο ότι το Μητρώο περιέχει πληροφορίες 

για τις οργανώσεις/οργανισμούς και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και 

εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών. Οι πληροφορίες αναφέρονται ειδικότερα στο είδος των 

δραστηριοτήτων τους, στα επιδιωκόμενα συμφέροντα και στους πόρους που δαπανούν για τις 

δραστηριότητές τους. Στο Μητρώο περιλαμβάνονται επίσης ένας κώδικας δεοντολογίας και ένας 

μηχανισμός καταγγελιών σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες μη συμμόρφωσης προς τον 

κώδικα δεοντολογίας. Στη συμφωνία ορίζονται η δομή του Μητρώου Διαφάνειας, το πεδίο 

εφαρμογής του, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγγραφή στο Μητρώο.101 

            Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά 

όργανα διατηρούν ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με ενώσεις εκπροσώπησης και με την 

κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουν τη διαμόρφωση και εφαρμογή των 

ευρωπαϊκών πολιτικών διατηρώντας σχέσεις τακτικές και νόμιμες με τους κύριους 

ενδιαφερόμενους. 

                                                           

100 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-773_el.htm?locale=el  
101 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0045_el.htm  
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            Πολυάριθμες είναι συνεπώς οι οργανώσεις/οργανισμοί που μετακόμισαν στις Βρυξέλλες 

με σκοπό να ασκήσουν δραστηριότητα εκπροσώπησης. Οι δραστηριότητές τους συνίστανται 

στην διεκδίκηση των συμφερόντων τους και στην επιρροή επί της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων της Ένωσης. Ως εκ τούτου, στόχος του Μητρώου Διαφάνειας είναι η εγγραφή των 

οργανώσεων/οργανισμών και των προσώπων που ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες και η 

σύνταξή τους υπέρ ενός κοινού κώδικα δεοντολογίας. Το Μητρώο συμβάλλει στη διαφάνεια, 

την τήρηση της νομοθεσίας και της δεοντολογίας, ώστε να αποφευχθούν, για παράδειγμα, 

υπερβολικές πιέσεις ή παράνομη πρόσβαση σε πληροφορίες και σε φορείς χάραξης πολιτικής. 

            Στις 27.1.2015 εγκαινιάστηκε η νέα έκδοση του Μητρώου Διαφάνειας, η οποία αποτελεί 

προϊόν συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η 

«δεύτερη γενιά» του μητρώου θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις της αναθεωρημένης διοργανικής 

συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής τον Απρίλιο του 2014. Το νέο σύστημα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο δήλωσης των 

ανθρώπινων πόρων που επενδύονται στην εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων και απαιτεί 

πρόσθετες πληροφορίες για τη συμμετοχή σε επιτροπές, φόρουμ, διακομματικές ομάδες ή 

παρόμοιες δομές της Ε.Ε., καθώς και για τους υπό εξέταση νομοθετικούς φακέλους. Επίσης, 

επεκτείνει σε όλους τους καταχωριζόμενους την απαίτηση δήλωσης του εκτιμώμενου κόστους 

που σχετίζεται με την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων. 

            Επιπλέον, η απλούστευση της διαδικασίας για τις επισημάνσεις παρατυπιών και τις 

καταγγελίες επιτρέπει τον αυστηρότερο έλεγχο και την αποτελεσματικότερη επεξεργασία των 

παραπλανητικών, κατά τους ισχυρισμούς, πληροφοριών, και παρέχει νέα κίνητρα για να αυξηθεί 

η προστιθέμενη αξία της καταχώρισης, όπως η απαίτηση καταχώρισης όσων επιθυμούν να 

συναντηθούν με επιτρόπους, μέλη των ιδιαίτερων γραφείων τους και γενικούς διευθυντές, ή 

κάθε οργάνωσης που επιθυμεί να λάβει τον λόγο στις ακροάσεις που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Ένας πιο φιλικός προς τον χρήστη ιστότοπος βελτιώνει τη δημόσια διασύνδεση 

και απλουστεύει τη διαδικασία καταχώρισης χάρη στην παροχή λεπτομερών οδηγιών.102 

            Οι συζητήσεις για την καθιέρωση ενός πιο ολοκληρωμένου Μητρώου Διαφάνειας είχαν 

ξεκινήσει νωρίτερα και ήδη από τον Δεκέμβριο του 2014 ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέφρασε την ελπίδα του να καταλήξει, μαζί με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σε διοργανική συμφωνία για τη δημιουργία ενός υποχρεωτικού 

μητρώου και για τα τρία θεσμικά όργανα.103 Τα μέτρα που πάρθηκαν με την νέα έκδοση του  

Μητρώου Διαφάνειας απορρέουν από την υποχρέωση εφαρμογής της συμφωνίας που υπεγράφη 

τον Απρίλιο του 2014. Με συντριπτική πλειοψηφία 646 σε σύνολο 667 ψήφων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ενέκρινε τα νέα μέτρα που δυσχεραίνουν τη δράση των εκπροσώπων συμφερόντων 

που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας.104 

                                                           

102 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3740_el.htm  
103 http://www.euractiv.com/sections/justice-home-affairs/commission-launches-transparency-initiative-ttip-and-
lobbying-310183  
104 http://www.euractiv.com/sections/public-affairs/eu-lobbyist-register-become-mandatory-2017-301581  
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           Η Επιτροπή Γιούνκερ το 2015 με τη δική της πρόταση κατάφερε να περάσει ένα 

υποχρεωτικό μητρώο εκπροσώπων συμφερόντων που καλύπτει την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στις 25 Νοεμβρίου 2014 η Επιτροπή έδωσε ήδη ώθηση στη 

διαφάνεια με την έκδοση δύο αποφάσεων οι οποίες απαιτούν δημοσίευση πληροφοριών σχετικά 

με τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούν οι επίτροποι, τα μέλη των ιδιαίτερων γραφείων τους 

και οι γενικοί διευθυντές με οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα. Ο Πρόεδρος Γιούνκερ 

διευκρίνισε επίσης ότι οι συνεδριάσεις αυτές θα πρέπει, αρχικά, να πραγματοποιούνται μόνο με 

οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που περιέχονται στο Μητρώο Διαφάνειας. Η 

Επιτροπή έχει δεσμευτεί τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας όσο και για τη διατήρηση ενός 

ανοικτού και τακτικού διαλόγου με τους ενδιαφερομένους.105 

            Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και οι ομάδες συμφερόντων έχουν επανειλημμένα ζητήσει να 

γίνει το Μητρώο Διαφάνειας υποχρεωτικό και όχι εθελοντικό, αλλά αυτό απαιτεί τη συναίνεση 

των κρατών μελών. Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφευγε το θέμα, οι ευρωβουλευτές ζητούν 

από την Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση μέχρι το τέλος του 2016, η οποία θα κάνει την 

εγγραφή υποχρεωτική για τις ομάδες συμφερόντων με έδρα τις Βρυξέλλες. Τον Δεκέμβριο του 

2014, μια κοινή ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ολοκλήρωσε 

την επανεξέταση του Μητρώου Διαφάνειας, η οποία περιέλαβε έναν χάρτη για να αναγκάσει τα 

κράτη μέλη να εγκρίνουν την υποχρεωτική εγγραφή. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ζητάει από τα κράτη μέλη να στηρίξουν ομόφωνα ένα τέτοιο Μητρώο, με βάση το άρθρο 352 

της Συνθήκης της Ε.Ε.. Αν συμφωνήσουν, το μητρώο θα καταστεί υποχρεωτικό από το 2017. Αν 

όχι, μια πλήρης επανεξέταση έχει προγραμματιστεί για το 2017.106 

            Οι εγγραφές στο Μητρώο Διαφάνειας έχουν αυξηθεί σημαντικά από τότε που τέθηκε σε 

ισχύ τον Ιούνιο του 2011. Τώρα έχει περίπου 6.000 εγγραφές, οι οποίες αποτελούν περίπου το 

75% των εκπροσώπων συμφερόντων με έδρα τις Βρυξέλλες και το 60% των ΜΚΟ. Το Μητρώο 

Διαφάνειας αποτελεί μια μεταρρύθμιση και είναι μέρος μιας σειράς καινοτομιών που 

προορίζονται για την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανοίγματος στη χάραξη της ευρωπαϊκής 

πολιτικής. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

105 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3740_el.htm  
106 http://www.euractiv.com/sections/public-affairs/eu-lobbyist-register-become-mandatory-2017-301581  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3740_el.htm
http://www.euractiv.com/sections/public-affairs/eu-lobbyist-register-become-mandatory-2017-301581
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Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΡΥΠΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

1) ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 

 Η Ε.Ε., επιθυμώντας την τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε με την σύναψη του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κατέβαλε συντονισμένες 

προσπάθειες για τον περιορισμό των ρυπογόνων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονταν στα 

κράτη μέλη. Στα πλαίσια αυτά, διά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χάραξε την γενικότερη 

στρατηγική της και προχώρησε στην λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών σε όλο το εύρος του 

τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και ειδικότερα α) στην θέσπιση ανώτατων ορίων εκπομπών 

ρύπων στα επιβατηγά οχήματα, β) στην θέσπιση ανώτατων ορίων εκπομπών ρύπων στα ελαφρά 

εμπορικά οχήματα και γ) στην προώθηση φιλικότερων για το περιβάλλον καυσίμων.  

 

α) Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την θέσπιση ανώτατων ορίων εκπομπών ρύπων στα 

επιβατηγά οχήματα  

 

            Η πολιτική της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από 

τα επιβατικά αυτοκίνητα βασίστηκε στον μεσοπρόθεσμο στόχο της μείωσης της εκπομπής CO2  

στα 120 g/km, που έθεσαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος των κρατών μελών την 25η και 26η 

Ιουνίου του 1996. Οι οδικές μεταφορές το 2007 παρήγαγαν το 1/5 των συνολικών ευρωπαϊκών 

εκπομπών CO2 και ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση μετά 

την παραγωγή ενέργειας. Τα επιβατηγά αυτοκίνητα μόνο ήταν υπεύθυνα για περίπου το 12% 

των εκπομπών CO2 καθώς οι σημαντικές βελτιώσεις, που είχαν παρουσιαστεί στην τεχνολογία 

των αυτοκινήτων κατά τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα στην αποδοτικότητα των 

καυσίμων, δεν υπήρξαν αρκετές για να καλύψουν τις συνέπειες από την αύξηση της κίνησης και 

του μεγέθους των αυτοκινήτων. Έτσι, οι εκπομπές CO2 από τις οδικές μεταφορές αυξήθηκαν 

κατά 26% μεταξύ του 1990 και του 2004. Η αύξηση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά 

αυτοκίνητα επέδρασε επιβραδυντικά στην προσπάθεια της Ε.Ε. να μειώσει τις συνολικές 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα η μείωση στην Ε.Ε. των 25 κρατών μελών να 

είναι μικρότερη από 5%.  

    Η επιδίωξη του περιορισμού των συνολικών  εκπομπών CO2 στους κόλπους της Ένωσης 

ανάγεται στο 1995, όταν η Κομισιόν με την στήριξη του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου πρότεινε μία στρατηγική με τρεις πυλώνες:  
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 Α) Ο πρώτος πυλώνας προέβλεπε την εθελοντική δέσμευση των ευρωπαϊκών, ιαπωνικών και 

κορεατικών αυτοκινητοβιομηχανιών να περιορίσουν τις εκπομπές CO2 στα νέα αυτοκίνητα που 

θα πουλούσαν στην Ε.Ε. κατά μέσο όρο στα 140 g/km έως το 2008 (για τους Ευρωπαίους 

κατασκευαστές) και έως το 2009 (για τους Ιάπωνες και Κορεάτες κατασκευαστές).  

 Β) Ο δεύτερος πυλώνας αφορούσε στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Η ευρωπαϊκή 

οδηγία 1999/94/EC προέβλεπε την ενημέρωση του αγοραστικού κοινού με την ύπαρξη 

επιγραφής σε κάθε νέο αυτοκίνητο στην οποία θα αναγράφονταν η κατανάλωση καυσίμου, οι 

εκπομπές CO2 και η αποδοτικότητα των καυσίμων και με άλλες μορφές δημοσιοποίησης και 

ενημέρωσης, όπως οι έντυπες διαφημιστικές καταχωρήσεις.  

     Γ) Ο τρίτος πυλώνας αποσκοπούσε στην προώθηση των ενεργειακά αποδοτικών αυτοκινήτων 

μέσω φορολογικών μέτρων, με την υιοθέτηση ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που θα αποσκοπούσε 

στην ενσωμάτωση του CO2 ως στοιχείου ορισμού των εθνικών τελών κυκλοφορίας, όπως 

πρότεινε η Κομισιόν.   

  Η ανωτέρω ευρωπαϊκή στρατηγική παρουσίασε όμως περιορισμένη πρόοδο ως προς την 

επίτευξη του στόχου των 120 CO2 g/km μέχρι το 2012. Μεταξύ των ετών 1995 και 2004, οι μέσες 

εκπομπές από τα νέα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν στην Ε.Ε. των 15 κρατών μελών μειώθηκαν 

κατά 12,4%, απ’ τα 186 CO2 g/km στα 163 CO2 g/km, και μέχρι τα τέλη του 2006 το 75% των 

αυτοκινητοβιομηχανιών είχαν αποτύχει να επιτύχουν τους στόχους του εθελοντικού συμφώνου. 

Ειδικότερα η Nissan, η Suzuki, η Mazda, η Audi, η Volvo, η BMW και η Volkswagen είχαν τις 

χειρότερες επιδόσεις και μόνο η Fiat, η Citroen και η Renault είχαν επιτύχει πλήρως τους στόχους 

τους, με την Ford και την Peugeot να βρίσκονται κοντά στο 100%.107 

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Αλλαγή του 

Κλίματος, μετά από διαβούλευση με τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς, αναθεώρησε την 

συνολική στρατηγική της καθώς κατέληξε στο συμπέρασμα πως η εθελοντική προσέγγιση, αν και 

είχε οδηγήσει στην σταθερή μείωση των εκπομπών CO2 με τους υφιστάμενους ρυθμούς προόδου, 

δεν θα οδηγούσε στην επίτευξη του στόχου των 120 g/km CO2 μέχρι το 2012 χωρίς την λήψη 

πρόσθετων μέτρων.108  

     Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπέβαλε στα τέλη του 2005 πρόταση 

Κανονισμού «Σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές 

και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων, για την τροποποίηση της 

οδηγίας 72/306/ΕΟΚ». Το Σχέδιο αυτό στόχευε στον καθορισμό εναρμονισμένων κανόνων 

σχετικά με την κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και παράλληλα να παρασχεθεί υψηλού επιπέδου περιβαλλοντική προστασία 

όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές.  

                                                           

107 http://www.euractiv.com/transport/survey-shows-japanese-german-carmakers-worst-cutting-co2/article-
159112 
108 Commission Memo/07/46, Questions and Answers on the EU Strategy to reduce CO2 Emissions from Cars, 
Brussels, 7th February 2007. 

http://www.euractiv.com/transport/survey-shows-japanese-german-carmakers-worst-cutting-co2/article-159112
http://www.euractiv.com/transport/survey-shows-japanese-german-carmakers-worst-cutting-co2/article-159112
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            Η πρόταση της Επιτροπής για το νέο τύπο οχημάτων Euro 5 αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 

του προγράμματος «Καθαρός αέρας για την Ευρώπη» (Clean Air For Europe - CAFE). Το 

πρότυπο Euro 5 στόχευε στην μείωση των εκπομπών πρόδρομων ουσιών του όζοντος (π.χ. NOX 

και HC) και της σωματιδιακής ύλης με την αύξηση της αυστηρότητας των ορίων εκπομπών των 

οχημάτων όσον αφορά τη σωματιδιακή ύλη και τα οξείδια αζώτου (NOX) και ειδικότερα 

προέβλεπε:  

Α) Θέσπιση οριακής τιμής 5 mg/km για τις εκπομπές πολύ μικρών σωματιδίων (PM) από 

οχήματα με κινητήρα ντίζελ (δηλαδή μείωση 80% σε σχέση με τα υφιστάμενα πρότυπα). 

Β) Δέσμευση για την de facto εγκατάσταση φίλτρων σωματιδίων ντίζελ (DPF) στους κινητήρες 

ντίζελ.  

Γ) Μείωση της οριακής τιμής για NOx κατά 20% στα 200 mg/km. 

Δ) Μείωση κατά 25% των NOx με οριακή τιμή τα 60 mg/km και 25% μείωση των 

υδρογονανθράκων (HC) με οριακή τιμή τα 75 mg/km στα οχήματα με κινητήρα ντίζελ.  

Ε) Επέκταση της περιόδου κατά την οποία οι κατασκευαστές οφείλουν να εξασφαλίζουν την 

λειτουργία των διατάξεων ελέγχου μόλυνσης από τα 80.000 km στα 160.000 km, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι τα συστήματα ελέγχου εκπομπών εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τη 

διάρκεια όλης της ζωής των οχημάτων.  

Στ) Πρόβλεψη πρακτικών μέτρων για την εφαρμογή της ισχύουσας υποχρέωσης παροχής 

πληροφοριών σχετικά με την επισκευή οχημάτων, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να 

διαθέτουν, μέσω δικτυακών τόπων στο τυποποιημένο μορφότυπο που αναπτύχθηκε από την 

τεχνική επιτροπή ενδιαφερόμενων μερών (το αποκαλούμενο «πρότυπο OASIS»), τις 

απαραίτητες πληροφορίες. 

Ζ) Αφαίρεση της εξαίρεσης που έδινε τη δυνατότητα σε βαριά επιβατικά οχήματα (κατηγορία 

M1, πάνω από 2.500 kg, γνωστά ως SUV) να λαμβάνουν έγκριση τύπου ως ελαφρά οχήματα 

εμπορικής χρήσης και αναγνώρισή τους ως επιβατηγών, ώστε να υποχρεωθούν να 

συμμορφωθούν με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.109  

  Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

επίσημη γνωμοδότησή της προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 

των Τροφίμων τον Απρίλιο του 2006 υποστήριξε ανεπιφύλακτα την ανωτέρω πρόταση 

Κανονισμού, επισημαίνοντας όμως: 

Α) την αναγκαιότητα εξεύρεση μιας λεπτής ισορροπίας ώστε το επιπλέον κόστος των νέων 

οχημάτων με κινητήρα ντίζελ να μην είναι τόσο μεγάλο και οι καταναλωτές να κατευθύνουν τις 

                                                           

109 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, COM (2005) 683, 2005/0282 (COD), Πρόταση Κανονισμού του  

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «Σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον 
αφορά εκπομπές και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 72/306/ΕΟΚ και της οδηγίας ../../EK», 21/12/2005. 
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προτιμήσεις τους είτε στα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα (πράγμα που θα έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στην κατανάλωση καυσίμων) είτε στα 

μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.  

Β) την αναγκαιότητα του έγκαιρου χρονικού προσδιορισμού της επόμενης φάσης του Euro 6 και 

του γενικού προσδιορισμού των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών που αυτός θα επιβάλει, 

καθώς η βιομηχανία μηχανοκινήτων οχημάτων, με τις μεγάλες μακροπρόθεσμες επενδύσεις και 

τον εκτεταμένο σχεδιασμό παραγωγής, χρειάζεται να λειτουργεί εντός ενός σταθερού και κατά 

το δυνατόν προβλεπόμενου νομοθετικού πλαισίου.110  

    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε την πρόταση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Δήμα 

την 7η Φεβρουαρίου 2007 και προχώρησε στο επόμενο βήμα ανακοινώνοντας την 

ολοκληρωμένη πρότασή της για την Στρατηγική μείωσης των εκπομπών CO2 από τα νέα 

αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα, που πωλούνται στην αγορά της Ένωσης.  

    Η αναθεωρημένη στρατηγική μείωσης των εκπομπών CO2 από τα νέα αυτοκίνητα και τα 

ελαφρά εμπορικά οχήματα υπήρξε το προϊόν συμβιβασμού, που τερμάτισε την διαμάχη του 

Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Δήμα με τον Επίτροπο Βιομηχανίας κ. Verheugen. Η 

ανακοινωθείσα Στρατηγική για τα επιβατηγά οχήματα προέβλεπε: 

1. την κατάθεση πρότασης από την Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2007 ή το αργότερο μέχρι τα 

μέσα του 2008 για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα 

καινούργια αυτοκίνητα, ώστε οι αυτοκινητοβιομηχανίες να έχουν επαρκές χρονικό περιθώριο 

και κανονιστική ασφάλεια. 

2. την μείωση των μέσων εκπομπών των νέων αυτοκινήτων που θα πωλούνται στην Ένωση των 

27 κρατών μελών στα 120 g/km CO2 μέχρι το 2012. Η μείωση των εκπομπών θα επέρχονταν 

από τις βελτιώσεις στην τεχνολογία των κινητήρων των οχημάτων και από συμπληρωματικά 

μέτρα. Οι τεχνολογικές βελτιώσεις των κινητήρων θα μείωναν το μέσο όρο εκπομπών στα 130 

g/km και τα συμπληρωματικά μέτρα θα μείωναν τις εκπομπές κατά ακόμα 10 g/km, μειώνοντας 

έτσι τις συνολικές εκπομπές σε 120 g/km. Ως συμπληρωματικά μέτρα ορίστηκαν οι βελτιώσεις 

στην απόδοση των τμημάτων των οχημάτων με τη μεγαλύτερη επίπτωση στην κατανάλωση 

καυσίμου (ελαστικά, συστήματα κλιματισμού) και η σταδιακή μείωση της περιεκτικότητας σε 

άνθρακα των καυσίμων με την μεγαλύτερη χρήση των βιοκαυσίμων.  

3. την υποστήριξη ερευνητικών προσπαθειών για την περαιτέρω μείωση των μέσων εκπομπών 

των νέων αυτοκινήτων στα 95 CO2 g/km έως το 2020. 

                                                           

110 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, «Σχέδιο Γνωμοδότησης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά 
εκπομπές και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 
72/306/ΕΟΚ και της οδηγίας ../../EK (COM(2005)0683 – C6-0007/2006 –2005/0282 (COD)»,  2005/0282 ( COD), 7th  
April 2006.    
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4. την θέσπιση μέτρων για την προώθηση της αγοράς των ενεργειακά αποδοτικότερων 

οχημάτων, ιδίως μέσω της βελτίωσης της επισήμανσής τους και της ενθάρρυνσης των κρατών 

μελών να καθορίσουν τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων  με βάση τις εκπομπές CO2. 

5. την θέσπιση ενός ευρωπαϊκού κώδικα ορθής πρακτικής για την εμπορία και την διαφήμιση 

των αυτοκινήτων, για την προώθηση πιο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και την εγγραφή 

των κατασκευαστών αυτοκινήτων σ’ αυτόν τον κώδικα από τα μέσα του 2007.,111,112,113,114 

    Το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε., που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο 

τον Ιούνιο του 2007, ενέκρινε ομόφωνα την αναθεωρημένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την μείωση των μέσων εκπομπών CO2 στα επιβατηγά αυτοκίνητα μέσω της 

νομοθεσίας στα 120 g/km CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα στην Ένωση έως το 2012. Το 

Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τον τρόπο επίτευξης του στόχου μέσω της βελτίωσης της 

τεχνολογίας των αυτοκινήτων για να επιτευχθούν οι εκπομπές στα 130 g/km και με την λήψη 

συμπληρωματικών μέτρων για τα επιπλέον 10 g/km και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

διασφαλίσει ότι θα υπάρξουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ όλων των κατασκευαστών 

αυτοκινήτων της Ε.Ε., είτε παράγουν μικρά οχήματα (ιταλικής και ισπανικής κατασκευής) είτε 

παράγουν μεγάλα αυτοκίνητα (γερμανικής κατασκευής).115 

    Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου διατύπωσε την γνώμη της τον Ιούλιο του 2007 προς την αρμόδια Επιτροπή 

Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 

την κοινοτική στρατηγική μείωσης των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα 

ελαφρά εμπορικά οχήματα. Η  Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή 

με την γνωμοδότησή της: 

Α) Χαιρέτισε την απόφαση της Επιτροπής να θεσπίσει δεσμευτικά μέτρα για την επίτευξη του 

στόχου εκπομπών 120 CO2 g/km, σε συνδυασμό με συμπληρωματικά μέτρα, όπως η οικολογική 

οδήγηση, τα βιοκαύσιμα και η παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών, και κάλεσε την 

Επιτροπή να διασφαλίσει την εφαρμογή των μέτρων αυτών σε όλα τα κράτη μέλη εντός 5 ετών 

από την έναρξη ισχύος της σχετικής νομοθετικής πράξης.  

Β) Ζήτησε την καθιέρωση υποχρεωτικών στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 με βάση την 

τρέχουσα απόδοση για τους κατασκευαστές που δεν αποτελούν τμήμα μίας 

αυτοκινητοβιομηχανίας.   

                                                           

111 Commission press release, IP/07/155, Commission plans legislative framework to ensure the EU meets its target 
for cutting CO2 emissions from cars, Brussels, 7th February 2007. 
112 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, COM (2007) 19, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, « Αποτελέσματα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη μείωση των 
εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα», Βρυξέλλες, 7th February 2007.  
113 Δελτίο τύπου της Επιτροπής, IP/07/155, Η Επιτροπή προτίθεται να διασφαλίσει με νομοθετικό πλαίσιο την 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ να μειωθούν οι εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων, Βρυξέλλες, 7η Φεβρουαρίου 2007.   
114 http://www.euractiv.com/climate-change/eu-forge-ahead-car-emissions-cap/article-161436  
115 Agence Europe, EU confirms car CO2 emissions target of 120 g-km for 2012 - Commission to ensure a level 
playing field, 29th June 2007.  

http://www.euractiv.com/climate-change/eu-forge-ahead-car-emissions-cap/article-161436
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Γ) Ζήτησε από την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλες τροποποιήσεις της οδηγίας 1999/94/ΕΚ, 

ώστε να διασφαλιστεί ότι παρέχεται ολοκληρωμένη και κατανοητή πληροφόρηση των 

καταναλωτών.  

Δ) Ζήτησε την καθιέρωση υποχρεωτικών κατηγοριών απόδοσης των οχημάτων με βάση τις 

εκπομπές CO2 (g/km) και την κατανάλωση καυσίμου (l/100 km) και αυτές να βρίσκονται σε 

εμφανή θέση στα οχήματα, με φιλικό τρόπο και ενδεχομένως με χρωματική κωδικοποίηση για 

να είναι εφικτή η σύγκριση. Ζήτησε επίσης να καταστεί υποχρεωτική η πληροφόρηση των 

καταναλωτών για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας εάν ο συντελεστής CO2 περιλαμβάνεται στον 

υπολογισμό της απαίτησης αυτής στο κράτος μέλος, για την απόκλιση από τη μέση κατανάλωση 

καυσίμου ανά κατηγορία οχημάτων (τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και ως ποσοστό), 

συμπεριλαμβανομένων και των απορρεουσών μειώσεων ή αυξήσεων του κόστους των καυσίμων 

κατά μέσο όρο. 

Ε) Συνέστησε την εισαγωγή τεχνολογίας στα οχήματα, που να ενθαρρύνει την περιβαλλοντική 

συνείδηση και συμπεριφορά του οδηγού.  

Στ) Ζήτησε τον ορισμό συγκεκριμένων τιμών εκπομπών CO2 σε ενωσιακό επίπεδο, που θα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη για τον καθορισμό πιθανών φορολογικών 

κινήτρων ώστε να προληφθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς σε επίπεδο της 

Ένωσης.   

Ζ) Προκειμένου να προωθηθεί ισχυρή καταναλωτική ζήτηση για τα αυτοκίνητα με χαμηλές 

εκπομπές CO2, συνέστησε την καθιέρωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων συστήματος 

διαβάθμισης που θα λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές των περιβαλλοντικών επιδόσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών CO2 (g/km), των εκπομπών άλλων ρύπων, της 

κατανάλωσης καυσίμου (1/100 km), το βάρος, την αεροδυναμική, την απόδοση χώρου, το 

θόρυβο και τα βοηθήματα οδήγησης.  

Η) Υποστήριξε την φορολογία των οχημάτων με βάση την εκπομπή CO2 και τα εναλλακτικά 

καύσιμα, ώστε να υφίστανται κίνητρα για τους καταναλωτές και τη βιομηχανία.116 

            Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

διατύπωσε και αυτή την γνώμη της τον Ιούλιο του 2007 στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την κοινοτική 

στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά 

εμπορικά οχήματα. Οι απόψεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας παρέμειναν 

στο ίδιο μήκος κύματος με την τοποθέτηση στην οποία είχε προβεί και τον Απρίλιο του 2006, 

όταν τοποθετήθηκε επί της πρότασης Κανονισμού για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων 

οχημάτων όσον αφορά εκπομπές και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής 

                                                           

116 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Διατύπωση γνώμης 
προς την  Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
την κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά 
εμπορικά οχήματα (2007/2119(INI), 18η Ιουλίου 2007.  
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οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ, επικροτώντας την μείωση των ορίων 

εκπομπών CO2 και την προώθηση φορολογικών και άλλων κινήτρων από τα κράτη μέλη για την 

ελκυστικότητα των ενεργειακά αποδοτικότερων οχημάτων.117 

            Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχοντας λάβει γνώση των γνωμοδοτήσεων, παρατηρήσεων και 

προτάσεων της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και της 

Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, αποδέχθηκε το Σεπτέμβριο του 2007 τo σχέδιο 

έκθεσης του Chris Davies και γνωμοδότησε θετικά επί της κοινοτικής στρατηγικής για τη 

μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα και 

προχώρησε σε εκτεταμένες και λεπτομερείς παρατηρήσεις και επισημάνσεις:  

Α) Εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί στην υποβολή 

πρότασης θέσπισης νομοθετικού πλαισίου για την μείωση των εκπομπών CO2 στην Ε.Ε., 

συμπεριλαμβανομένων και δεσμευτικών μέτρων για τη βελτίωση της οικονομίας καυσίμου των 

ελαφρών οχημάτων μέσω της ευρύτερης χρήσης των βιοκαυσίμων, της βελτίωσης της 

τεχνολογίας των κινητήρων και άλλων τεχνολογικών βελτιώσεων.   

Β) Διατύπωσε την άποψη πως η χρήση συμπληρωματικών μέτρων για την επίτευξη του στόχου 

των 120 g/km CO2 μπορεί να καταστεί δυνατή μέσω ποσοτικών προτύπων και πως η νομοθεσία 

πρέπει να θέτει σαφείς και μετρήσιμους στόχους για τη μείωση των εκπομπών που πρέπει να 

επιτευχθεί με τεχνικά μέσα. 

Γ) Πρότεινε οι δεσμευτικοί ετήσιοι στόχοι για τις εκπομπές CO2 να ισχύσουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2009, ώστε να προωθηθούν οι τεχνικές βελτιώσεις των οχημάτων και να 

διασφαλιστεί ότι οι μέσες εκπομπές από όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα που διατίθενται στην 

αγορά της Ένωσης από 1ης Ιανουαρίου 2012 δεν θα υπερβαίνουν τα 120 g/km CO2. 

Δ) Κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένες δράσεις και νομοθετικές προτάσεις, 

που θα επιβεβαιώσουν πως τα συμπληρωματικά μέτρα είναι σε ισχύ και μειώνουν τις εκπομπές 

από τα επιβατηγά αυτοκίνητα για τα επιπλέον 10 g/km CO2. 

Ε) Επέμεινε πως οι μέσες εκπομπές των επιβατηγών αυτοκινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2020 

δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 95 g/km CO2 και πως η Ε.Ε. θα πρέπει να υποστηρίξει την 

προώθηση των απαραίτητων καινοτομιών μέσω του Έβδομου Προγράμματος-Πλαισίου για την 

Έρευνα και τόνισε την ανάγκη της εντατικής προώθησης της έρευνας και της ανάπτυξης για τα 

οχήματα μηδενικών εκπομπών, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα.  

Στ) Υποστήριξε την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει την έρευνα, την ανάπτυξη και την 

επίδειξη προηγμένων τεχνολογιών, ιδίως για την επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων το 2020, και 

                                                           

117 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, Διατύπωση γνώμης προς την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά 
οχήματα (2007/2119(INI), 17η Ιουλίου 2007.  
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κάλεσε την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα της επίτευξης σταδιακών μειώσεων στις 

εκπομπές CO2 και μετά το 2012 μέσω της χρήσης ελαφρύτερων υλικών στην κατασκευή 

οχημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύουσα νομοθεσία τηρείται και η οδική ασφάλεια των 

επιβατών και των ευάλωτων χρηστών δεν τίθεται σε κίνδυνο.  

Ζ) Επισήμανε ότι υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός μοντέλων «Gentlecars» (οχημάτων χαμηλών 

εκπομπών και εξοικονόμησης χώρου) με εκπομπές χαμηλότερες από 90 g/km CO2 και ως εκ 

τούτου καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει, σε συνδυασμό με όλα τα άλλα μέτρα, την όσο το 

δυνατόν συχνότερη χρήση των «Gentlecars» αντί των οχημάτων με υψηλές εκπομπές CO2. 

Η)  Διατύπωσε την πεποίθηση πως οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του 2020 θα πρέπει να 

επιβεβαιωθούν ή να αναθεωρηθούν από την Επιτροπή το αργότερο το 2016 μετά από λεπτομερή 

αξιολόγηση των επιπτώσεων κόστους-οφέλους και προέβλεψε ότι ενδεχομένως θα απαιτηθεί 

περαιτέρω μείωση των εκπομπών στα 70 g/km CO2  ή και ακόμα λιγότερο από το 2025.118,119  

            Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του τον Οκτώβριο 2007 διατύπωσε την 

βούληση να διασφαλιστεί ότι οι μέσες εκπομπές όλων των επιβατηγών αυτοκινήτων που θα 

κυκλοφορούν στην αγορά της Ε.Ε από την 1η Ιανουαρίου 2015 δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 

125 g/km CO2 και ζήτησε την περαιτέρω μείωση των εκπομπών στα 70 g/km CO2 ή και σε 

χαμηλότερα ακόμη επίπεδα έως το 2025. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του 

αναγνώρισε την δυσκολία ορισμένων ειδικευμένων κατασκευαστών να μειώσουν τις μέσες 

εκπομπές CO2 στην περιορισμένη γκάμα αυτοκινήτων που παράγουν και διατύπωσε την άποψη 

ότι κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να εξαιρεί 500 

συγκεκριμένα αυτοκίνητα ετησίως από τα δεδομένα που θα χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό των μέσων εκπομπών CO2. 

            Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του πρότεινε επίσης την θέσπιση από την 1η 

Ιανουαρίου του 2011 ενός νέου κλειστού μηχανισμού αγοράς, του συστήματος μείωσης των 

δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα (Carbon Allowance Reductions System - CARS), μέσω του 

οποίου οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς αυτοκινήτων θα κατέβαλαν χρηματικά πρόστιμα 

ανάλογα με την υπέρβαση των ορίων εκπομπών, που θα παρουσίαζε κάθε αυτοκίνητο που θα 

πουλούσαν. Το ψήφισμα πρότεινε επίσης τα πρόστιμα υπέρβασης των ορίων εκπομπών CO2 να 

μπορούν να εξισορροπούνται με εξαγοράσιμες πιστώσεις που θα χορηγούνται στα επιβατηγά 

αυτοκίνητα του ιδίου κατασκευαστή, των οποίων οι εκπομπές θα βρίσκονται κάτω από την 

καμπύλη των οριακών τιμών. Οι ευρωβουλευτές δήλωσαν στο ψήφισμά τους ότι θα πρέπει να 

                                                           

118 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Γνωμοδότηση  
σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα 
ελαφρά εμπορικά οχήματα (2007/2119 (INI), Α6-0343/2007, 24η Σεπτεμβρίου 2007. 
119 Agence Europe, Chris Davies, rapporteur on reduction strategy for CO2 emissions from cars, suggests more 
ambitious targets for 2015, 3rd July 2007.  
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διατεθούν στο κοινό οι πληροφορίες σχετικά με την απόδοση όσον αφορά τις εκπομπές ανά 

όχημα και ανά κατασκευαστή.120  

            Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε την 19η Δεκεμβρίου 2007 την πρότασή της για την νομοθέτηση 

περιορισμών του μέσου όρου των εκπομπών CO2 από τα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα από το 

2012. Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε την μείωση των μέσων εκπομπών CO2 

στα νέα επιβατικά αυτοκίνητα στην Ε.Ε. κατά 19%, από περίπου 160 g/km CO2 σε 130 g/km 

CO2 το έτος 2012, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ε.Ε για την επίτευξη 

συνολικά 120 g/km CO2, εξαιρώντας από το πεδίο εφαρμογής της  τα οχήματα ειδικής χρήσης, 

όπως αυτά που είναι σχεδιασμένα για αναπηρικά αμαξίδια.  

            Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιθυμώντας με την νομοθετική της πρόταση να διασφαλίσει 

πέραν της περιβαλλοντικής προστασίας και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

αυτοκινητοβιομηχανίας, προέβλεψε πως οι κατασκευαστές οχημάτων θα μπορούσαν, τηρώντας 

τους κανόνες του ανταγωνισμού, να σχηματίσουν ομάδες για την από κοινού εκπλήρωση των 

στόχων των ειδικών εκπομπών και πως οι ανεξάρτητοι κατασκευαστές, οι οποίοι πωλούν 

λιγότερα από 10.000 οχήματα ανά έτος και δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να προσχωρήσουν σε 

σύμπραξη με άλλους κατασκευαστές, θα μπορούσαν να ζητήσουν από την Επιτροπή την 

εκπλήρωση ενός μεμονωμένου στόχου ειδικών εκπομπών.  

            Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής προέβλεψε επίσης την λήψη και 

συμπληρωματικών μέτρων για την περαιτέρω περικοπή των εκπομπών CO2 κατά 10 g/km, ώστε 

να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος των 120 g/km. Ως συμπληρωματικά μέτρα εννοούνταν οι 

βελτιώσεις της απόδοσης των τμημάτων των επιβατηγών οχημάτων που επιφέρουν την 

μεγαλύτερη επίπτωση στην κατανάλωση καυσίμου, όπως τα ελαστικά και τα συστήματα 

κλιματισμού.  

            Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε την χάραξη μίας καμπύλης οριακών 

τιμών επιτρεπτών εκπομπών CO2 για τα καινούργια αυτοκίνητα ανάλογα με τη μάζα του 

οχήματος, ώστε να επιτυγχάνεται ο μέσος όρος των 130 g/km. Η νομοθετική πρόταση όριζε πως 

κάθε κατασκευαστής όφειλε να εξασφαλίσει ότι οι μετρούμενες μέσες εκπομπές από όλα τα 

επιβατηγά οχήματα που κατασκευάστηκαν και ταξινομήθηκαν από αυτόν θα ήταν κάτω από την 

καμπύλη οριακών τιμών έως το 2012. Η πρόνοια της νομοθετικής πρότασης για τον υπολογισμό 

των μέσων εκπομπών CO2  από το σύνολο των οχημάτων κάθε κατασκευαστή προβλέφθηκε για 

να επιτευχθεί αναλογικά μεγαλύτερη βελτίωση των εκπομπών CO2 στα βαρύτερα οχήματα από 

ό,τι στα ελαφρύτερα αυτοκίνητα. Η νομοθετική πρόταση προέβλεπε επίσης πως οι 

κατασκευαστές θα μπορούν να παράγουν και να πωλούν επιβατηγά οχήματα στην αγορά της 

Ένωσης με εκπομπές πάνω από την καμπύλη οριακών τιμών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα 

αντισταθμίζονται από επιβατηγά οχήματα που θα βρίσκονται κάτω από την καμπύλη και εφόσον 

ο μέσος όρος εκπομπών των επιβατηγών οχημάτων που κατασκεύασε και ταξινόμησε κάθε 

                                                           

120 European Parliament Press Release, Προτάσεις για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα 
αυτοκίνητα, 24th July 2007. 
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κατασκευαστής θα ήταν στα 130 g/km.  

            Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε επίσης την επιβολή τιμήματος 

υπέρβασης εκπομπών στους κατασκευαστές όταν τα μέσα επίπεδα εκπομπών CO2 των 

επιβατηγών οχημάτων τους θα υπερέβαινε την καμπύλη οριακών τιμών. Το τίμημα υπέρβασης 

καθορίζονταν από το πλήθος των γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο (g/km) που ένα πωλούμενο μέσο 

όχημα θα ήταν πάνω από την καμπύλη επί τον αριθμό των οχημάτων που θα πωλούνταν από τον 

κατασκευαστή και ορίστηκε στα 20€ ανά g/km το 2012, αυξανόμενο σταδιακά σε 35€ κατά το 

2013, σε 60€ κατά το 2014 και σε 95€ από το 2015. 121,122,123 

            Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής προκάλεσε τις σφοδρές αντιδράσεις σχεδόν όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων. Η ισχυρότερη αντίδραση προήλθε από τη Γερμανία, τόσο από την 

καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ, που χαρακτήρισε το σχέδιο «όχι προτιμητέο» από οικονομικής 

άποψης, όσο και από τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Οι αντιδράσεις των 

αυτοκινητοβιομηχανιών πήγαζαν από διαφορετικές αιτίες. Η BMW, η οποία έκανε λόγο για 

«αφελή» μέτρα, διαφωνούσε με τις προτάσεις της Επιτροπής γιατί θεωρούσε πως διατάρασσαν 

την αγορά προς όφελος των εταιρειών που κατασκευάζουν μικρότερα επιβατηγά οχήματα. Οι 

γαλλικές εταιρείες, από την πλευρά τους, ήταν δυσαρεστημένες με τις προτάσεις της Επιτροπής 

καθώς θεωρούσαν πως η σύνδεση του βάρους των επιβατηγών οχημάτων με τις εκπομπές 

ευνοούσε τους κατασκευαστές βαρύτερων επιβατηγών οχημάτων και θα έπληττε τους 

κατασκευαστές μικρών επιβατηγών αυτοκινήτων απαιτώντας από αυτούς να επιτύχουν πολύ 

χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών από ό,τι  τα βαρύτερα οχήματα, παρά το γεγονός ότι τα 

μικρότερα επιβατηγά οχήματα ήδη εξέπεμπαν λιγότερους ρύπους.   

            Η πρόθεση της Επιτροπής να ορίσει την «κλίση της καμπύλης» στο 60% προκάλεσε 

τόσο έντονες αντιδράσεις, ώστε κατά την διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος 

της 3ης Μαρτίου 2008 να κάνουν την εμφάνισή τους τρεις αντιτιθέμενες ομάδες χωρών. Η πρώτη 

ομάδα ζητούσε η «κλίση της καμπύλης» να οριστεί στο 80% και αποτελούνταν από την Τσεχική 

Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Αυστρία, την Σλοβακία (στις οποίες δραστηριοποιούνται 

γερμανικές μονάδες κατασκευής αυτοκινήτων), την Σουηδία (λόγω της Saab και της Volvo) και 

την Γερμανία. Η δεύτερη ομάδα ζητούσε η «κλίση της καμπύλης» να οριστεί στο 30% και 

αποτελούνταν από την Ιταλία, την Ισπανία, την Ρουμανία και την Γαλλία. Η τρίτη ομάδα 

υποστήριζε την πρόταση της Επιτροπής για τον ορισμό της «κλίσης της καμπύλης» στο 60% και 

αποτελούνταν από τις χώρες στις οποίες δεν ανέπτυσσαν δραστηριότητα οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες. Στην διάρκεια του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 2008 παρουσιάστηκε 

και η μεμονωμένη πρόταση της Μεγάλη Βρετανίας για τον ορισμό της  «κλίσης της καμπύλης» 

                                                           

121 Commission of the European Communities, COM(2007) 856 final, 2007/0297 (COD), Proposal for a regulation of 
the European Parliament and of the Council, «Setting emission performance standards for new passenger cars as 
part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles»,  19th December 
2007.    
122 Commission Memo IP/07/1965, Commission proposal to limit the CO2 emissions from cars to help fight climate 
change, reduce fuel costs and increase European competitiveness, Brussels, 19th December 2007. 
123 Commission Memo /07/597, Questions and answers on the proposed regulation to reduce CO2 emissions from 
cars, Brussels,   19th December 2007.    
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στο 25% για όλους, εξαιρουμένων των «εξειδικευμένων κατασκευαστών», όπως η Rolls Royce 

και η Bentley124,125,126. 

            Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την παρουσίαση της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, προχώρησε την 19η Δεκεμβρίου 2007 στην επεξεργασία της και γνωμοδότησε επί 

αυτής με την έκθεση του Guido Sacconi. Η έκθεση Sacconi παρουσιάστηκε την 8η Μαΐου και 

εξέφραζε την θετική εκτίμηση γενικά για το σύνολο της πρότασης Κανονισμού και ειδικότερα 

για τους στόχους και τις σκοπιμότητες της πρότασης Κανονισμού, προέτρεπε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο να επιβεβαιώσει εκ νέου την θέση του σχετικά με τους μακροπρόθεσμους στόχους 

για τα μέσα επίπεδα εκπομπών CO2 και πρότεινε τα μέσα επίπεδα εκπομπών των επιβατηγών 

αυτοκινήτων να μην υπερβαίνουν τα 95 g/km CO2 από το 2020. 

            Η έκθεση Sacconi ανέφερε την συμφωνία με την επιλογή της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης για την φάση έναρξης του συστήματος, με την επιφύλαξη όμως ότι θα ήταν ίσως 

πιο σκόπιμο οι ίδιες οι αυτοκινητοβιομηχανίες να μπορούν να αποφασίσουν τους τρόπους 

υλοποίησης του ειδικού στόχου που θα τους έθεταν, και ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να εξετάσει μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα εγκατάλειψης της διάκρισης μεταξύ των 

συμπληρωματικών μέτρων και των μέτρων που αφορούν τους κινητήρες.  

            Η έκθεση Sacconi περιείχε και μία σειρά από προτάσεις, όπως:  

α) οι αποζημιώσεις από τις πλεονασματικές εκπομπές να χρησιμοποιούνται για τη 

χρηματοδότηση της περαιτέρω έρευνας (λ.χ. τεχνολογίες για την κατασκευή καθαρών θερμικών 

κινητήρων με καλή ενεργειακή απόδοση ή ολοκληρωμένων συστημάτων ασφάλειας) και για τις 

καινοτόμες τεχνολογίες (λ.χ. το υδρογόνο, ο συσσωρευτής με καύσιμο, η ανάπτυξη 

επαναφορτιζόμενων υβριδικών κινητήρων, τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς),  

β) η κατάργηση της αναφοράς στη μέγιστη μάζα των 2.610 kg, όσον αφορά τον καθορισμό του 

πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού, ώστε να μην αποκλείονται τα βαριά οχήματα, 

γ) η τροποποίηση του άρθρου που σχετίζεται με την ενημέρωση των καταναλωτών, εκτιμώντας 

ότι το θέμα αυτό πρέπει να ρυθμίζεται στο πλαίσιο της οδηγίας 1999/94/ΕΚ.127,128 

            Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά 

                                                           

124 Καθημερινή, Η Κομισιόν προτείνει μείωση καυσαερίων από τα αυτοκίνητα, 21η Δεκεμβρίου 2007. 
125 Agence Europe, Member States support compulsory CO2 emissions reduction target but criticise devil in the 
detail, 4th March 2008. 
126 http://www.euractiv.com/transport/eu-governments-clash-car-co2-pla-news-219538  
127 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 2007/0297 
(COD), «Σχέδιο Έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των 
βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων (COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))», 8η Μαΐου 2008. 
128 Agence Europe, Environment committee wants carmakers to bring CO2 emissions down to 120 g km in 2012 
and 95 g km in 2020, 14th September 2007. 

http://www.euractiv.com/transport/eu-governments-clash-car-co2-pla-news-219538
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την παρουσίαση της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησε την 19η 

Δεκεμβρίου 2007 στην επεξεργασία τους και γνωμοδότησε επί αυτών. Η γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ανέφερε την συμφωνία της με το προτεινόμενο 

από την Επιτροπή βαθμό ανωφέρειας των οριακών τιμών ύψους 60% και με την επιλογή του 

βάρους του οχήματος (μάζα) ως κατάλληλης παραμέτρου για τους ειδικούς στόχους CO2 έναντι 

της παραμέτρου του αποτυπώματος. Η γνωμοδότηση ανέφερε τις ενστάσεις της Επιτροπής 

Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με το ύψος των προταθέντων προστίμων, 100 και 

475 ευρώ ανά τόνο CO2, που ξεπερνούν κατά πολύ το κόστος του CO2 στο πλαίσιο της εμπορίας 

εκπομπών στους τομείς της βιομηχανίας και της ενέργειας, και παρατηρούσε πως τα πρόστιμα 

για την υπέρβαση των εκπομπών CO2 δεν πρέπει να υπονομεύσουν την δυναμική της 

αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά πρέπει να παρέχουν κίνητρα για την επίτευξη του στόχου του 

μέσου όρου εκπομπών και ενδεχομένως να χρηματοδοτούν και τη λήψη αναπληρωματικών 

μέτρων τα οποία θα διασφαλίσουν την επιδιωκόμενη μείωση των εκπομπών CO2.  

            Η γνωμοδότηση της Επιτροπής πέραν των παρατηρήσεων περιείχε και προτάσεις, όπως:  

α) να μην τεθεί σε εφαρμογή ο στόχος των 120 g/km CO2 σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά 

κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου ορισμένων ετών, και ειδικότερα πως οι 

κατασκευαστές θα έπρεπε να επιτύχουν το στόχο των 120 g/km CO2 στο ένα τέταρτο του 

στόλου των νέων οχημάτων κατά το έτος 2012, στο ήμισυ κατά το έτος 2013, στα τρία τέταρτα 

κατά το έτος 2014 και στο σύνολο κατά το έτος 2015, συμπεριλαμβανομένων και των 

συμπληρωματικών μέτρων. 

β) να εξεταστούν κατά περίπτωση οι εξαιρέσεις της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

ειδικότερα:  

I. να μειωθεί από λιγότερα από 10.000 πωληθέντα ανά έτος νέα οχήματα εντός της 

Ε.Ε. στα 5.000 ετησίως ανά κατασκευαστή η οριακή τιμή και  

II. να εισαχθεί ρύθμιση ισχύος 5 χρόνια, για τους κατασκευαστές οι οποίοι 

πραγματοποιούν λιγότερο από το 1% ανά έτος των νέων ταξινομήσεων εντός της ΕΕ 

και θα δυσκολευτούν να επιτύχουν τους στόχους μείωσης. 

γ) να αποφασιστούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει 

απογραφής και αντίστοιχης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το έτος 2014, καθώς οι 

μακροπρόθεσμοι στόχοι πρέπει να συνεκτιμήσουν το γεγονός ότι τα νέα μοντέλα μηχανής και τα 

συστήματα υβριδικής ενέργειας που αναπτύσσονται σήμερα θα έχουν σχετικά μικρό κύκλο 

ζωής, καθώς 10 χρόνια μετά τη διάθεσή τους στην αγορά θα είναι διαθέσιμη η νέα γενιά 

τοπικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης χωρίς CO2.
129   

                                                           

129 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 2007/0297 (COD), «Γνωμοδότηση 
προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων που 
καθορίζονται για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα(COM(2007)0856 – 
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            Καθώς η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής είχε προκαλέσει την δημιουργία χάσματος 

μεταξύ των χωρών που ταυτίζονταν με τις γαλλικές θέσεις και των χωρών που ταυτίζονταν με 

τις γερμανικές θέσεις, κατεβλήθη προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος από την Γερμανίδα 

Καγκελάριο Μέρκελ και τον Γάλλο Πρόεδρο Σαρκοζί κατά την συνάντησή τους την 9η Ιουνίου 

του 2008. Οι δύο ηγέτες κατέληξαν τελικά σε συμφωνία κατά την συνάντηση τους, ως 

αποτέλεσμα γαλλικών συμβιβασμών, και με κοινή δήλωσή τους έδωσαν την υποστήριξή τους 

στην σχεδιαζόμενη από την Ε.Ε μείωση των εκπομπών CO2 από τα νέα οχήματα κατά μέσο όρο 

σε 120 g/km μέχρι το 2012 και στην πρόταση της Επιτροπής ότι ο στόχος των εκπομπών θα 

πρέπει να επιτευχθεί στο μέσο όρο των επιβατηγών οχημάτων των κατασκευαστών, ώστε να 

μπορούν τα βαρύτερα και πιο ρυπογόνα οχήματα που παράγονται από τις γερμανικές 

αυτοκινητοβιομηχανίες να εκπέμπουν περισσότερο μόνο εάν οι κατασκευαστές εξισορροπούν 

αυτή την παραγωγή με μικρότερα και λιγότερο ρυπογόνα μοντέλα. Οι δύο ηγέτες διατύπωσαν 

επίσης την άποψη πως πρέπει να υπάρξει μία περίοδος σταδιακής εφαρμογής για τα 

προτεινόμενα όρια προκειμένου να ληφθούν υπόψη «οι τεχνολογικές ικανότητες της 

βιομηχανίας κατασκευής αυτοκινήτων» και πως πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά 

με τα πρόστιμα για την υπέρβαση των εκπομπών CO2 και την δυνατότητα των κατασκευαστών 

να αποκλίνουν οριακά από το στόχο των εκπομπών.130,131,132  

            Η Γαλλική Προεδρία στην προσπάθεια άμβλυνσης των διαφορών, που υπήρχαν στις 

προτάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και 

στις προτάσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέθεσε τον 

Οκτώβριο 2008 στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου συμβιβαστικές προτάσεις:  

α) Επίτευξη του στόχου των 130 g/km CO2 σταδιακά μέχρι το έτος 2020, ώστε να δοθεί στη 

βιομηχανία ο απαραίτητος χρόνος για να σχεδιάσει τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, και η 

απόφαση για τον ορισμό του μακροπρόθεσμου στόχου μεταξύ 95 g/km και 110 g/km CO2 να 

ληφθεί μετά το 2012. 

β) Τα πρόστιμα για την υπέρβαση των εκπομπών CO2 (σε σχέση με τους επιμέρους στόχους 

κάθε κατασκευαστή) να τεθούν γενικά στα 80€ ανά γραμμάριο και μεταβατικά για την περίοδο 

2012-2015 να επιβάλλονται: 25€ ανά γραμμάριο για υπερβολικές εκπομπές μεταξύ 1-3 

γραμμάρια και 40€ για εκπομπές μεταξύ 4-6 γραμμάρια.  

γ) Η κλίση της καμπύλης των οριακών τιμών εκπομπών να τεθεί στο 60%.  

δ) Το βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι το βάρος και όχι το αποτύπωμα, και 

ε) Η εφαρμογή του Κανονισμού θα ισχύσει στο 60% των νέων αυτοκινήτων το 2012, στο 70% 

                                                                                                                                                                                           

C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))», 3η Σεπτεμβρίου 2008. 
130 Agence Europe, Germany and France obtain unexpected agreement on Co2 emissions reductions from cars 
(Agence Europe, 10th June 2008. 
131 http://www.euractiv.com/transport/merkel-sarkozy-breakthrough-car-emissions/article-173199  
132 http://www.ft.com/cms/s/0/ff13b8ec-3678-11dd-8bb8-0000779fd2ac.html#axzz3UeP9Y39D  

http://www.euractiv.com/transport/merkel-sarkozy-breakthrough-car-emissions/article-173199
http://www.ft.com/cms/s/0/ff13b8ec-3678-11dd-8bb8-0000779fd2ac.html#axzz3UeP9Y39D
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το 2013, στο 80% το 2014 και στο 100% το 2015.133 

            Η νομοθετική διαδικασία για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 είχε καταλήξει σε 

τέλμα στα τέλη του 2008 ως αποτέλεσμα των διαφορετικών στόχων της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος με την Επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωκοινοβουλίου και των διαφορετικών και 

συγκρουόμενων στόχων των κρατών μελών. Η διαδικασία ξέφυγε από το τέλμα στις 2 

Δεκεμβρίου 2008 με την ενεργή δραστηριοποίηση της Γαλλικής Προεδρίας, για την επίτευξη 

άτυπης συμφωνίας μεταξύ των εκπροσώπων του Συμβουλίου και των εκπροσώπων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η άτυπη συμφωνία στην ουσία της υιοθέτησε το μεγαλύτερο μέρος 

από τις απαιτήσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών παρέχοντάς τους παράταση χρόνου προκειμένου 

να καταστήσουν τα προϊόντα τους φιλικότερα προς το περιβάλλον. Τα βασικά στοιχεία του 

επιτευχθέντος συμβιβασμού ήταν: 

α) Η υιοθέτηση του μακροπρόθεσμου στόχου για μέσες εκπομπές 95 g/km CO2 για τα νέα 

επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020. 

β) Η επίτευξη του προβλεπόμενου μέσου όρου των εκπομπών CO2 κάθε κατασκευαστή θα 

ισχύει στο 65% του στόλου τον Ιανουάριο του 2012, στο 75% τον Ιανουάριο του 2013, στο 80% 

τον Ιανουάριο του 2014 και στο 100% από το 2015.  

γ) Οι κατασκευαστές θα μπορούν στον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 του 

στόλου τους να υπολογίζουν κάθε νέο επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 

50 g/km CO2 ως: 3,5 αυτοκίνητα το 2012, 3,5 αυτοκίνητα το 2013, 2,5 αυτοκίνητα το 2014, 1,5 

αυτοκίνητο το 2015 και 1 αυτοκίνητο από το 2016. 

δ) Οι κατασκευαστές που θα υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών CO2 που καθορίζονται από τον 

Κανονισμό θα καταβάλλουν τίμημα υπέρβασης εκπομπών το οποίο από το 2012 μέχρι το 2018  

ορίζεται σε 5€ για το πρώτο γραμμάριο υπέρβασης CO2, 15€ για το δεύτερο γραμμάριο 

υπέρβασης CO2, 25€ για το τρίτο γραμμάριο υπέρβασης CO2 και 95€ από το τέταρτο γραμμάριο 

υπέρβασης CO2 και μετά.  

ε) Οι κατασκευαστές που θα υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών CO2 που καθορίζονται από τον 

Κανονισμό θα κατέβαλλαν τίμημα υπέρβασης εκπομπών 95€ για κάθε γραμμάριο υπέρβασης 

CO2 από το 2019 και μετά.134,135,136,137  

                                                           

133 Agence Europe, Council begins work on legislation aimed at reducing CO2 emissions from light vehicles, 2nd 
October 2008.  
134 European Parliament Press Release, MEPs and Council Presidency reach deal on CO2 emissions from cars, 2nd 
December 2008. 
135 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα πρότυπα επιδόσεων που 
καθορίζονται για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (COM(2007)0856 – C6-
0022/2008 – 2007/0297(COD)),  P6_TA-PROV(2008)0614.  
136 Commission memo, MEMO/08/799, CO2 from passenger cars, Brussels, 17th December 2008. 
137 Καθημερινή, Έδωσαν παράταση χρόνου για «καθαρά» αυτοκίνητα, 3rd December 2008. 
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Ο συμβιβασμός, που επήλθε στις 2 Δεκεμβρίου 2008 με την παρέμβαση της γαλλικής 

Προεδρίας, οδήγησε τελικά στην έγκριση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 της 23ης 

Απριλίου 2009 «σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά 

αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των 

εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα».138 

            Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012, με τα νέα πρότυπα επιδόσεων στα επιβατηγά 

αυτοκίνητα σε ισχύ και στα πλαίσια της αναθεώρησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων της 

ισχύος τους, προσανατολίστηκε να προτείνει το 2014 την θέσπιση αυστηρότερων  

μακροπρόθεσμων στόχων για τις εκπομπές CO2 από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα για το 2025 

και το 2030, ώστε η οικονομία της Ευρώπης μέχρι το 2050 να απαλλαγεί από τον άνθρακα στο 

80-95% των επιπέδων του 1990.139,140  

            Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος ανακοίνωσε τον Ιούλιο 2012 τις προτάσεις Κανονισμών για 

τον καθορισμό των κανόνων με τους οποίους θα επιτυγχάνονταν οι στόχοι που είχαν τεθεί για 

την μείωση των μέσων εκπομπών από τα νέα επιβατηγά οχήματα σε 95 g/km CO2 το 2020 από 

135.7g το 2011 (με υποχρεωτικό στόχο 130g το 2015) και για την μείωση των μέσων εκπομπών 

από τα φορτηγά σε 147 g/km CO2 το 2020 από 181.4 g/km το 2010 (με υποχρεωτικό στόχο τα 

175g το 2017).141   

            Η πρόταση Κανονισμού προέβλεπε:  

α) πως όλοι οι κατασκευαστές από το 2015 και μετά θα πρέπει να επιτύχουν το ίδιο επίπεδο 

μείωσης,  

β) ότι ο στόχος θα συνεχίσει να καθορίζεται με βάση την μάζα ενός οχήματος, 

γ) ότι οι οικολογικές καινοτομίες θα συνεχίσουν να ισχύουν,  

δ) ότι τα υπερμόρια (supercredits) θα ισχύουν από 2020 έως το 2023 με πολλαπλασιαστή 1,3 για 

τα οχήματα που εκπέμπουν λιγότερο από 35 g/km,  

ε) πως τα υπερμόρια (supercredits) και ο ευνοϊκός πολλαπλασιαστής τους θα αποδίδεται σε έως 

20.000 αυτοκίνητα ανά κατασκευαστή,  

στ) ότι το τίμημα υπέρβασης των εκπομπών θα παραμείνει σε 95€ ανά g/km από το πρώτο 

γραμμάριο υπέρβασης,  

                                                           

138 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5.6.2009, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές 
από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα. 
139 Ημερησία, Στόχους για τις εκπομπές έως το 2030 θέτουν οι Βρυξέλλες, 15th June 2012.  
140 http://www.euractiv.com/climate-environment/oettinger-tells-carmakers-fear-p-news-515359  
141 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-771_en.htm  

http://www.euractiv.com/climate-environment/oettinger-tells-carmakers-fear-p-news-515359
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-771_en.htm
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ζ) ότι οι κατασκευαστές με μικρή παραγωγή θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πότε θα να 

πετύχουν τους δικούς τους στόχους μείωσης,  

η) ότι οι κατασκευαστές που παράγουν λιγότερα από 500 αυτοκίνητα ανά έτος θα εξαιρούνται 

από την επίτευξη του στόχου, και  

θ) ότι η ρύθμιση θα επανεξεταστεί στα τέλη του 2014 προκειμένου να τεθούν οι στόχοι μείωσης 

για μετά το 2020.142 

            Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την παρουσίαση της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής τον Ιούλιο 2012, κατέληξε τον Απρίλιο του 2013 σε απόφαση για την μείωση των 

εκπομπών CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι το 2020 και έθεσε το περίγραμμα για την 

μείωση των εκπομπών CO2 για το 2025. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος με το ψήφισμά της:  

α) συμφώνησε με την χρήση των «supercredits», για να μπορούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες να 

επιτύχουν το στόχο της μείωσης των εκπομπών με κάποια ευελιξία.  

β) συμφώνησε με τον στόχο πως όλα τα νέα αυτοκίνητα στην Ε.Ε από το 2020 δεν θα πρέπει να 

εκπέμπουν περισσότερο από 95 g/km CO2 και πως οι εκπομπές θα πρέπει να μειωθούν μεταξύ 

των 68 και 78 g/km από το 2025, με το ακριβές όριο όμως να ορίζεται πριν από την 1η 

Ιανουαρίου 2017.143  

            Η Ιρλανδική Προεδρία ανακοίνωσε την 24η Ιουνίου 2013 την επίτευξη συμφωνίας 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο θα 

ετίθετο σε ισχύ ο στόχος των εκπομπών CO2 το έτος 2020 στα νέα επιβατικά αυτοκίνητα και για 

τον καθορισμό των διαδικασιών επίτευξης του στόχου από την αυτοκινητοβιομηχανία. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της συμφωνίας ήταν πως: 

α) η χρήση των «supercredits» ως κινήτρων θα συνεχιζόταν για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη 

πρωτοπόρων τεχνολογιών και η κατασκευή οχημάτων με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων 

από τους κατασκευαστές. 

β) οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να προσδιορίσουν το στόχο για μετά το 2020 ώστε η 

αυτοκινητοβιομηχανία να έχει επαρκή χρόνο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την 

παραγωγή νέων επιβατικών αυτοκινήτων που θα συμμορφώνονται με οποιαδήποτε νέο στόχο,  

                                                           

142 http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm  
143 Η απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για τον προσδιορισμού του στόχου των εκπομπών του 2025, πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2017, υπήρξε προϊόν συμβιβασμού μεταξύ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
επεδίωκε τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 στα μέσα του 2014 και της πρότασης των αυτοκινητοβιομηχανιών 
που επεδίωκαν την αναβολή της απόφασης για μετά το 2017. http://www.euractiv.com/energy-efficiency/meps-
back-fuel-efficiency-plan-c-news-519335  

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm
http://www.euractiv.com/energy-efficiency/meps-back-fuel-efficiency-plan-c-news-519335
http://www.euractiv.com/energy-efficiency/meps-back-fuel-efficiency-plan-c-news-519335
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γ) με την πρώτη ευκαιρία θα πρέπει να επέλθει μετάβαση απ’ το σημερινό ευρωπαϊκό κύκλο 

δοκιμών (NEDC) σε ένα νέο παγκοσμίως εναρμονισμένο κύκλο δοκιμών (WLTP).144  

            Η συμφωνία που επετεύχθη από την Ιρλανδική Προεδρία προκάλεσε την αντίδραση της 

γερμανικής κυβέρνησης, η οποία επιθυμούσε την ανατροπή της. Η γερμανική κυβέρνηση 

εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία χρειαζόταν την έγκριση και 

των κρατών μελών και άσκησε έντονες πιέσεις στα υπόλοιπα κράτη μέλη για να καθυστερήσει 

την επικύρωσή της και για να συγκροτήσει μία επαρκή μειοψηφία αρνησικυρίας. Η γερμανική 

διαφωνία οφείλονταν στον ορισμό των 95 g/km CO2 ως στόχου για τα νέα επιβατηγά 

αυτοκίνητα το 2020 και στο γεγονός πως η χρήση των «supercredits» ως μηχανισμών ευελιξίας 

για την επίτευξη των στόχων από την αυτοκινητοβιομηχανία δεν ήταν τόσο ελαστική όσο 

προσδοκούσαν οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και προωθούσε η γερμανική 

κυβέρνηση.145,146  

 

β) Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την θέσπιση ανώτατων ορίων εκπομπών ρύπων στα 

ελαφρά εμπορικά οχήματα 

 

            Η Επιτροπή, στα πλαίσια της πολιτικής της Ε.Ε. για την εφαρμογή των δεσμεύσεων, που 

ανελήφθησαν με το Πρωτόκολλο του Κιότο για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

κατηύθυνε τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες μετά τα επιβατηγά οχήματα και στα ελαφρά 

εμπορικά οχήματα.  

            Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στα τέλη Οκτωβρίου του 2009 την σταδιακή μείωση 

των μέσων εκπομπών CO2 από τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μεταξύ 2014 και 2016 στα 

175 g/km CO2 και ειδικότερα ότι το 2014 θα εφαρμόζεται στο 75% των οχημάτων που θα 

ταξινομούνται στην Ένωση, το 2015 θα εφαρμόζεται στο 80% των οχημάτων που θα 

ταξινομούνται και από το 2016 θα εφαρμόζεται στο 100% των οχημάτων που θα ταξινομούνται 

στην Ε.Ε.. Πρότεινε επίσης και τον μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης των μέσων εκπομπών 

CO2 από τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα στα 135 g/km CO2  το 2020.  

            Η πρόταση Κανονισμού προέβλεπε πως ο υπολογισμός των εκπομπών ρύπων θα γινόταν 

με την χρήση της καμπύλης οριακών τιμών, η οποία θα χαράσσονταν κατά τέτοιον τρόπο ώστε 

να επιτυγχάνεται ο μέσος όρος των 175g/km CO2 ανά στόλο κατασκευαστή. Η αξιοποίηση της 

καμπύλης οριακών τιμών, όπως και στα επιβατηγά αυτοκίνητα, θα επέτρεπε στα βαρύτερα 

επαγγελματικά οχήματα υψηλότερα επίπεδα εκπομπών από τα ελαφρύτερα επαγγελματικά 

οχήματα, διατηρώντας όμως παράλληλα το συνολικό μέσο όρο του στόλου σταθερό, καθώς οι 

κατασκευαστές θα μπορούσαν να συνεχίσουν να παράγουν οχήματα με εκπομπές πάνω από την 

                                                           

144 http://eu2013.ie/news/news-items/20130624co2incars/  
145 http://www.euractiv.com/transport/merkel-seeks-derail-eu-compromis-news-528938  
146 http://www.euractiv.com/transport/diplomat-germany-dictated-delay-news-528947  

http://eu2013.ie/news/news-items/20130624co2incars/
http://www.euractiv.com/transport/merkel-seeks-derail-eu-compromis-news-528938
http://www.euractiv.com/transport/diplomat-germany-dictated-delay-news-528947
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καμπύλη οριακών τιμών, εφόσον όμως τα αντιστάθμιζαν με άλλα οχήματα που θα βρίσκονταν 

κάτω από την καμπύλη οριακών τιμών.  

            Η πρόταση Κανονισμού προέβλεπε επίσης την επιβολή τιμήματος στους κατασκευαστές 

για κάθε επαγγελματικό όχημα που θα καταχωρούνταν και θα υπερέβαινε τις μέσες εκπομπές 

CO2. Το τίμημα υπέρβασης που προτάθηκε για την περίοδο από το 2014-2018 ανέρχονταν σε 5€ 

για το πρώτο g/km υπέρβασης, 15€ για το δεύτερο g/km, 25€ για το τρίτο g/km και 120€ για 

κάθε επόμενο g/km. Η πρόταση προέβλεπε πως το τίμημα υπέρβασης θα ανέρχονταν από το 

2019 σε 120€ από το πρώτο γραμμάριο υπέρβασης. Η πρόταση προέβλεπε επίσης και μέτρα 

ευελιξίας για την εφαρμογή του στόχου, όπως: α) ότι κάθε όχημα με εξαιρετικά χαμηλές 

εκπομπές ρύπων (κάτω των 50g/km) θα υπολογίζεται ως 2,5 οχήματα το 2014, ως 1,5 όχημα το 

2015, και ως 1 όχημα από το 2016 και β) ότι οι κατασκευαστές θα μπορούσαν να συνενωθούν 

για να σχηματίσουν μια ομάδα και να ενεργούν από κοινού στην εκπλήρωση των στόχων 

ειδικών εκπομπών και πως οι ανεξάρτητοι κατασκευαστές που πωλούν λιγότερο από 22.000 

οχήματα ετησίως θα μπορούσαν να ζητήσουν από την Επιτροπή μεμονωμένο στόχο αντί του 

γενικού.147,148  

            Το Μάρτιο του 2010, στην διάρκεια του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, αξιολογήθηκε η 

πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση προτύπων επιδόσεων για τα ελαφρά επαγγελματικά 

οχήματα και εκδηλώθηκε από τις αντιπροσωπείες των κρατών-μελών α) η ευρεία υποστήριξη 

για τον μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης των μέσων εκπομπών CO2 στα ελαφρά 

επαγγελματικά οχήματα σε 135 g/km έως το 2020, ώστε ορισμένες αντιπροσωπίες ζήτησαν να 

συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και τα μικρά λεωφορεία, και β) η 

διάσταση απόψεων για την προταθείσα χρονική ευελιξία εφαρμογής του Κανονισμού καθώς 

ορισμένες αντιπροσωπείες, όπως της Ιταλίας, ζήτησαν την αναβολή ισχύος του Κανονισμού 

μέχρι το 2017 και άλλες αντιπροσωπείες, που προέρχονταν από χώρες που δεν παρήγαγαν 

ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ζήτησαν την αφαίρεση της λεγόμενης προοδευτικότητας 

μεταξύ 2014 και 2016. Η Ευρωπαία Επίτροπος για την Κλιματική Δράση Connie Hedegaard 

υποστήριξε, στην διάρκεια του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, την πρόταση Κανονισμού 

δηλώνοντας πως η βιομηχανία δεν θα κατέβαλλε καμία προσπάθεια αν δεν ήταν υποχρεωμένη 

να το πράξει, ότι οι προσπάθειες που ζητούσε ο Κανονισμός από τους κατασκευαστές ελαφρών 

εμπορικών οχημάτων ήταν ακριβώς οι ίδιες με εκείνες που απαιτήθηκαν και από τους 

κατασκευαστές επιβατηγών αυτοκινήτων και ότι ο Κανονισμός για τη θέσπιση προτύπων 

επιδόσεων για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα ήταν ένα μέσο για την εφαρμογή της στρατηγικής 

ΕΕ 2020.149 

            Η πρόταση Κανονισμού για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα τον Ιούνιο 2010 είχε 

διχάσει και είχε οδηγήσει στην διατύπωση ενστάσεων και εναλλακτικών προτάσεων. Η 

                                                           

147 http://www.euractiv.com/transport/commission-waters-co2-proposal-v-news-222888  
148 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, COM (2009) 593, 2009/0173 (COD), Πρόταση Κανονισμού του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «Σχετικά με τον καθορισμό προτύπων για τις επιδόσεις των καινούργιων 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα», 28th October 2009. 
149 Agence Europe, Inconclusive first debate on reducing emissions by light commercial vehicles, 16th March 2010. 
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Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου διατύπωσε τον Ιούνιο την σύμφωνη γνώμη της με 

την πρόταση της Επιτροπής για τον ορισμό των 175 g/km ως μέσων εκπομπών CO2 στα ελαφρά 

επαγγελματικά οχήματα που θα ταξινομούνται για πρώτη φορά στην ΕΕ μεταξύ 2014 και 2016, 

αλλά υποστήριξε ότι θα έπρεπε να δοθεί στους κατασκευαστές παράταση έως το 2022 αντί του 

2020 για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου των 135 g/km, υποστηρίζοντας, πως 

επρόκειτο για μη ρεαλιστικό στόχο που θα επιβάρυνε σημαντικά το κόστος κατασκευής των 

ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Σχετικά με το ίδιο ζήτημα, ο Βρετανός ευρωβουλευτής 

Martin Callanan, ο οποίος χειρίζονταν το σχετικό φάκελο στη Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

πρότεινε ως μέσο για τη μείωση των εκπομπών CO2 την επιβολή ορίου ταχύτητας 120 km/h για 

τα ελαφρά εμπορικά οχήματα από το 2015, χωρίς όμως η σχετική ιδέα να βρει σημαντική 

υποστήριξη.150  

            Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την επεξεργασία και 

αξιολόγηση της πρότασης Κανονισμού για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 από τα ελαφρά 

εμπορικά οχήματα, κατέληξε τον Σεπτέμβριο 2010 πως:  

α) Ο μακροπρόθεσμος στόχος για τις εκπομπές CO2 το 2020 θα έπρεπε να οριστεί στα 140 g/km 

από 135 g/km που προέβλεπε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

β) Η εφαρμογή του ορίου εκπομπών στα 175 g/km θα έπρεπε να γίνει σταδιακά από το 2014 έως 

το 2016, όπως προέβλεπε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

γ) Η ποινή των κατασκευαστών για την υπέρβαση των ορίων εκπομπών μετά το 2019 θα έπρεπε 

να οριστεί στα 95€ ανά γραμμάριο υπέρβασης αντί για 120€, που προέβλεπε η πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.151,152,153   

    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2010, στα πλαίσια της στρατηγικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω εξοικονόμηση καυσίμων στα ελαφρά επαγγελματικά 

οχήματα, την νομοθετική της πρόταση για τον σταδιακό περιορισμό των εκπομπών CO2 στα 

ελαφρά εμπορικά οχήματα. Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής είχε πεδίο εφαρμογής τα 

ημιφορτηγά τύπου βαν, περιλαμβανομένων των οχημάτων βάρους έως 3,5 τόνων που μεταφέρουν 

εμπορεύματα (βαν και αυτοκίνητα μετασκευασμένα σε βαν), γνωστά ως οχήματα της κατηγορίας 

N1, και τα οχήματα που έχουν βάρος κάτω των 2610 kg όταν είναι άφορτα. Η πρόταση προέβλεπε 

ότι τα οχήματα των προαναφερθέντων κατηγοριών θα έπρεπε να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων 

τους στα 175 g/km προοδευτικά στο 75% των οχημάτων το 2014, στο 80% το 2015 και στο 100% 

το 2016 και στα 135 g/km μέχρι το 2020.  

    Η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όριζε ακόμα πως:   

α) οι κατασκευαστές θα κατέβαλλαν τίμημα υπέρβασης όταν οι μέσες εκπομπές των οχημάτων 

τους θα υπερέβαιναν την καμπύλη οριακών τιμών. Το τίμημα υπέρβασης των εκπομπών ορίστηκε 

                                                           

150 http://www.euractiv.com/eu-vans-co2-law-faces-loss-ambition-news-495507  
151 http://www.greens-efa.eu/van-co2-emissions-2610.html  
152 http://www.euractiv.com/transport/meps-let-van-manufacturers-lightly-co2-cuts-news-498231  
153 European Parliament press release, MEPs set sights on greener vans, 28th September 2010. 

http://www.euractiv.com/eu-vans-co2-law-faces-loss-ambition-news-495507
http://www.greens-efa.eu/van-co2-emissions-2610.html
http://www.euractiv.com/transport/meps-let-van-manufacturers-lightly-co2-cuts-news-498231
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πως μέχρι το 2018 θα ανέρχονταν σε 5€ για το πρώτο g/km υπέρβασης της καμπύλης οριακών 

τιμών, σε 15€ για το δεύτερο, σε 25€ για το τρίτο και σε 120€ για κάθε επόμενο g/km υπέρβασης 

της καμπύλης οριακών τιμών.  

β) οι κατασκευαστές θα μπορούσαν να κάνουν χρήση μέχρι το 2018 των πιστωτικών μορίων που 

αναγνωρίζονταν στα οχήματα με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα εκπομπών (κάτω των 50g/km) και 

στα οχήματα, που θα ήταν εφοδιασμένα με καινοτομίες που δεν καλύπτονται από την πρότυπη 

διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση των εκπομπών CO2 και μείωναν τις εκπομπές CO2.  

γ) οι κατασκευαστές θα μπορούσαν να σχηματίσουν ομάδες για να επιτύχουν από κοινού τους 

σχετικούς με τις ειδικές εκπομπές στόχους και πως οι ανεξάρτητοι κατασκευαστές με ετήσιες 

πωλήσεις χαμηλότερες από 22.000 οχήματα θα μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή αίτηση 

καθορισμού ατομικού στόχου.154  

            Η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πήρε την τελική μορφή της μετά την 

ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την 

ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και εγκρίθηκε με την έκδοση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

510/2011 της 11ης Μαΐου 2011 «σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα 

καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά 

οχήματα». Ο Κανονισμός 510/2011 προέβλεπε πως:  

Α) εφαρμόζεται σε μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας N1 των οποίων η μάζα αναφοράς δεν 

υπερβαίνει τα 2610 kg, «ελαφρά επαγγελματικά οχήματα» τα οποία θα ταξινομούνταν για 

πρώτη φορά στην Ένωση.  

Β) η τιμή των μέσων εκπομπών g/km CO2 στα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα 

ήταν 175 g/km CO2 από το 2014 μέσω βελτιώσεων της τεχνολογίας των οχημάτων και 147 g/km 

CO2 από το 2020.  

Γ) για τον καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 κάθε κατασκευαστή, θα λαμβάνονται 

υπόψη τα ακόλουθα ποσοστά καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων του εκάστοτε 

κατασκευαστή που έχουν ταξινομηθεί κατά το αντίστοιχο έτος: 70 % το 2014, 75 % το 2015, 80 

% το 2016, 100 % από το 2017.  

Δ) για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 κάθε καινούργιο ελαφρό 

επαγγελματικό όχημα με ειδικές εκπομπές CO2 χαμηλότερες από 50 g/km CO2 θα υπολογίζονταν 

ως: 3,5 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 2014 και το 2015, ως 2,5 ελαφρά επαγγελματικά 

οχήματα το 2016, ως 1,5 ελαφρύ επαγγελματικό όχημα το 2017 και ως 1 ελαφρύ επαγγελματικό 

όχημα από το 2018. Προσδιοριζόταν επίσης πως ο μέγιστος αριθμός καινούργιων ελαφρών 

επαγγελματικών οχημάτων με ειδικές εκπομπές CO2 χαμηλότερες από 50 g/km CO2 δεν θα 

                                                           

154 Commission press release, IP/09/1605, H Επιτροπή προτείνει νομοθετική πράξη για τον περιορισμό των 
εκπομπών CO2 των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, Βρυξέλλες, 28η Οκτωβρίου 2010. 
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υπερέβαινε τα 25.000 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ανά κατασκευαστή κατ’ έτος κατά την 

διάρκεια ισχύος του προγράμματος πιστωτικών υπερμορίων. 

Ε) οι κατασκευαστές καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων θα μπορούσαν να 

σχηματίσουν ομάδες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Κανονισμού.  

Στ) οι κατασκευαστές θα κατέβαλαν τίμημα υπέρβασης εκπομπών εάν οι μέσες ειδικές εκπομπές 

CO2 υπερέβαιναν τον στόχο των ειδικών εκπομπών. Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών ορίστηκε 

για την περίοδο από το 2014-2018 σε 5€ για το πρώτο g/km υπέρβασης, σε 15€ για το δεύτερο 

g/km, σε 25€ για το τρίτο g/km και σε 120€ για κάθε επόμενο g/km και από το 2019 σε 95€ από 

το πρώτο γραμμάριο υπέρβασης.155 

  Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα πλαίσια της εξέτασης 

της ενεργειακής και περιβαλλοντολογικής αποδοτικότητας των ελαφρών εμπορικών οχημάτων, 

επαναβεβαίωσε τον Μάιο του 2011 πως το όριο εκπομπών CO2  για το 2020 θα ήταν στα 147 

g/km, που όρισε ο Κανονισμός 510/2011, απέρριψε τις προτάσεις που είχε δεχθεί για την 

περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2  στα 118 g/km για το 2020 και ζήτησε για την αποτροπή 

της επιτάχυνσής τους πέρα των 120 kph, την εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών περιορισμού 

της ταχύτητας στα ελαφρά εμπορικά οχήματα, ώστε με την εφαρμογή του ανώτατου ορίου 

ταχύτητας να ενθαρρυνθεί η προμήθεια μικρότερων κινητήρων και να επιτευχθεί η μείωση της 

κατανάλωσης καυσίμου και η μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 6%.156  

            Ο εισηγητής της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Holger 

Krahmer κατέθεσε τον Ιανουάριο 2013 στην Επιτροπή το σχέδιο έκθεσης στο οποίο κατέληξε σε 

συνεργασία με τον Markus Pieper, εισηγητή της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, σχετικά με την πρόταση Κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 510/2011 με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών της επίτευξης του στόχου μείωσης 

των εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 2020. Ο Holger Krahmer 

στο σχέδιο έκθεσής του κατέληξε στο συμπέρασμα πως δεν θα έπρεπε να μεταβληθεί ο 

μακροπρόθεσμος στόχος των 147g/km με ισχύ από το 2020 καθώς από την στιγμή της έγκρισης 

του το 2011:  

α) δεν είχε σημειωθεί κάποια μεταβολή στις περιβαλλοντικές ή οικονομικές συνθήκες που θα 

αιτιολογούσε μια αλλαγή του βαθμού αισιοδοξίας επίτευξης του στο παρόν στάδιο,  

β) γιατί το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 510/2011 που ανέθεσε στην Επιτροπή 

το καθήκον να επιβεβαιώσει τη δυνατότητα επίτευξης του μακροπρόθεσμου στόχου προφανώς 

δεν τέθηκε για να προσφέρει στην Επιτροπή την δυνατότητα υποβολής πρότασης για πιο 

φιλόδοξους στόχους,  

                                                           

155 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 31.5.2011, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  11ης Μαΐου 2011 σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από 
τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα.  
156 http://www.euractiv.com/transport/lawmakers-vote-limit-van-speed-r-news-519589  

http://www.euractiv.com/transport/lawmakers-vote-limit-van-speed-r-news-519589
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γ) γιατί οι κατασκευαστές χρειάζονταν ασφάλεια προγραμματισμού και οποιαδήποτε περαιτέρω 

μεταβολή στο παρόν στάδιο θα υπονόμευε τη θεμιτή ανάγκη για ασφάλεια,  

δ) γιατί κατά τον καθορισμό στόχων για τις εκπομπές CO2 θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται 

υπόψη ο εκτενής κύκλος ανάπτυξης των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και οι 

κατασκευαστές ήδη βρίσκονται στα τελευταία στάδια του σχεδιασμού για τα οχήματα που θα 

κυκλοφορήσουν στην αγορά το 2020 και μια τροποποίηση του στόχου στο παρόν στάδιο θα είχε 

αρνητικό αντίκτυπο στους κύκλους παραγωγής των κατασκευαστών,  

ε) γιατί μια τροποποίηση του στόχου θα υπονόμευε τη γενική αξιοπιστία των μακροπρόθεσμων 

στόχων, εφόσον ο χαρακτήρας ενός μακροπρόθεσμου όρου προϋποθέτει εξ ορισμού ότι ισχύει 

μακροπρόθεσμα (δηλαδή από το 2011 έως το 2020),  

στ) γιατί αν και υπάρχουν μελέτες που διατείνονται ότι ο στόχος για το 2020 θα μπορούσε να 

είναι πιο φιλόδοξος, υπάρχουν και άλλες μελέτες που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο στόχος 

των 147g είναι υπέρμετρα φιλόδοξος, επομένως δεν υπάρχει θεμελιωμένο προηγούμενο που να 

συνηγορεί υπέρ της τροποποίησης του στόχου προς οιαδήποτε κατεύθυνση,  

ζ) γιατί υπάρχει έλλειψη δεδομένων κυρίως όσον αφορά τα αποκαλούμενα «οχήματα 

πολλαπλών σταδίων» και δεν θα υπάρχουν επαρκή δεδομένα παρακολούθησης πριν από το 2014  

η) και τέλος γιατί κατά την τρέχουσα οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 

χρηματοπιστωτική κρίση δεν θα έπρεπε να επιβαρυνθούν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές με 

περαιτέρω οικονομικές επιβαρύνσεις με την θέσπιση πιο φιλόδοξων στόχων.   

            Ο Holger Krahmer στο σχέδιο έκθεσής του πρότεινε να μη τεθεί τουλάχιστον έως την 1η 

Ιανουαρίου 2018 οιοσδήποτε νέος στόχος για την περίοδο μετά το 2020, καθώς το 2018 

αναμένεται να έχει καταστεί πλήρως λειτουργικός ο νέος κύκλος δοκιμών (WLTP-κύκλος 

παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων), ο οποίος δεν είναι 

ακόμη διαθέσιμος και αναμένεται ότι θα εγκριθεί το 2014.  

            Ο εισηγητής της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 

τα «supercredits» (πιστωτικά υπερμόρια) ανέφερε στην γνωμοδοτική του έκθεση πως αποτελούν 

σημαντικό εργαλείο για την εμπορική προώθηση των οχημάτων χαμηλών εκπομπών και κίνητρο 

για τους κατασκευαστές να αναπτύσσουν τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών CO2. Η έκθεση 

Krahmer κατέληγε πως εφόσον δεν ήταν γνωστή ποια θα είναι η κυρίαρχη τεχνολογία χαμηλών 

εκπομπών στο μέλλον και εφόσον τα πιστωτικά υπερμόρια δεν απαιτούν πρόσθετους 

χρηματοδοτικούς πόρους, θα πρέπει το πρόγραμμα των πιστωτικών υπερμορίων όχι μόνο να 

διατηρηθεί ώστε να δοθεί ένα κίνητρο στους κατασκευαστές να αναπτύξουν εναλλακτικές 

τεχνολογίες για τις κατηγορίες βαρύτερων οχημάτων, αλλά και να συμπεριληφθούν σε αυτό και 

ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με εκπομπές 75g/km.157   

                                                           

157 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 2012/0191 
(COD), «Σχέδιο Έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών της 
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            Ο καθορισμός των λεπτομερειών της επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 

από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 2020 πραγματοποιήθηκε τελικά την 26η  

Φεβρουαρίου 2014 με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 253/2014 «για την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 510/2011 με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών της επίτευξης του στόχου 

μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 2020».158  

 

γ) Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των φιλικότερων για το περιβάλλον 

καυσίμων 

 

            Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την 31η Ιανουαρίου 2007 την αναθεώρηση των 

ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας των καυσίμων ώστε να καταστούν “καθαρότερα” και να 

επιτραπεί η καθιέρωση λιγότερο ρυπογόνων οχημάτων και μηχανημάτων. Τα βασικά στοιχεία 

της πρότασης της Επιτροπής για την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας των 

καυσίμων ήταν:  

Α) Η υποχρέωση των προμηθευτών καυσίμων να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου σε όλο τον κύκλο ζωής των καυσίμων που εμπορεύονται (τη διύλιση, τη μεταφορά 

και τη χρήση τους) και η υποχρέωση των προμηθευτών από το 2011 να μειώσουν τις ανά 

μονάδα ενέργειας εκπομπές κατά 1% ετησίως σε σύγκριση προς τα επίπεδα του 2010, ώστε να 

επέλθει μείωση κατά 10% μέχρι το 2020. 

Β) Η δυνατότητα χρήσης βενζίνης με μεγαλύτερη ποσότητα βιοκαυσίμων με την προσφορά 

ιδιαίτερου μίγματος βενζίνης με υψηλότερη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε οξυγονούχα 

πρόσθετα (οξυγονούχες ενώσεις), συμπεριλαμβανομένης αιθανόλης μέχρι 10%.  

Γ) Η σαφής επισήμανση των διαφόρων μιγμάτων βενζίνης, ώστε να αποφεύγεται ο εφοδιασμός 

οχημάτων με ασύμβατα καύσιμα.  

Δ) Η μείωση σε όχι περισσότερο από 10 μέρη ανά εκατομμύριο της περιεκτικότητας σε θείο 

όλων των τύπων καυσίμου ντίζελ που θα διατίθεντο στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2009.  

Ε) Η μείωση κατά ένα τρίτο της μέγιστης επιτρεπόμενης περιεκτικότητας του ντίζελ σε 

πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH) από την 1η Ιανουαρίου 2009.159,160 

                                                                                                                                                                                           

επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 
2020(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD)) , 30η Ιανουαρίου 2013. 
158 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20.3.2014, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 253/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
510/2011 με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών της επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 από 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 2020. 
159 Δελτίο τύπου της Επιτροπής, Αυστηρότερα πρότυπα για τα καύσιμα με σκοπό την καταπολέμηση της αλλαγής 
του κλίματος και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, IP/07/120, Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2007. 
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            Η πρόταση της Επιτροπής χαιρετίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-

μέλη, αλλά με την επιφύλαξη ότι η Επιτροπή θα προχωρούσε στην θέσπιση δεσμευτικών 

«κριτηρίων αειφορίας» στην Οδηγία στο πλαίσιο της συνολικής αναθεώρησης των ευρωπαϊκών  

προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης. Οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων της Ε.Ε. συμφώνησαν 

στις 22 Φεβρουαρίου 2007 για την συμπερίληψη των προτύπων αειφορίας των βιοκαυσίμων σε 

μια αναθεωρημένη έκδοση της Οδηγίας της Ε.Ε του 1998 για τα καύσιμα κίνησης, η οποία θα 

σχετίζεται με τη χρήση της βενζίνης, του ντίζελ και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης σε 

αυτοκίνητα, φορτηγά, φορτηγίδες, μηχανές τρακτέρ και μηχανήματα.  

            Η θέσπιση των «κριτηρίων αειφορίας» κρίθηκε απαραίτητη από τα κράτη-μέλη και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία οι ιθύνοντες των 

καυσίμων θα εστίαζαν αποκλειστικά στην μείωση των εκπομπών CO2 με το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος χωρίς οποιαδήποτε εξέταση των άλλων δυνητικά αρνητικών περιβαλλοντικών 

παρενεργειών - κυρίως αυτών που συνδέονται είτε με την μαζική παραγωγή των βιοκαυσίμων 

από γεωργικές καλλιέργειες είτε με την αποψίλωση των δασών είτε με την αύξηση των τιμών 

των τροφίμων είτε με την έλλειψη νερού. 

            Η Επιτροπή, απέναντι στις αιτιάσεις των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, επέμεινε ότι τα «κριτήρια αειφορίας» είχαν ήδη οριστεί στην Οδηγία για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που παρουσιάστηκε στις 23 Ιανουαρίου και όπου οριζόταν ότι 

μέχρι το 2020 τα βιοκαύσιμα θα κάλυπταν το 10% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων για 

τις μεταφορές στην Ένωση και πως τα βιοκαύσιμα που θα φυτεύονται σε προστατευόμενες 

περιοχές, σε υψηλής βιοποικιλότητας λιβάδια, σε δάση και σε υγροτόπους δεν θα 

προσμετρούνταν στο στόχο του 10%. 

            Οι βουλευτές και τα κράτη μέλη δεν ικανοποιήθηκαν από τις επισημάνσεις της 

Επιτροπής και υποστήριξαν πως ήταν απίθανο τα κριτήρια της Οδηγίας να τεθούν έγκαιρα σε 

ισχύ για να αποτρέψουν τους ιθύνοντες των καυσίμων από το να επενδύσουν σε φθηνά αλλά 

βρώμικα βιοκαύσιμα και γι’ αυτό διατύπωσαν την επιθυμία να συμπεριληφθούν τα «κριτήρια 

αειφορίας» και στις δύο Οδηγίες. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών αποφάσισαν επίσης την 

σύσταση και ειδικής ομάδας εργασίας, η οποία θα συνέτασσε και θα υπέβαλλε μέχρι τον Ιούνιο 

τα βασικά «κριτήρια αειφορίας» για τα βιοκαύσιμα.161  

            Η αναθεώρηση των προτύπων των καυσίμων πραγματοποιήθηκε τελικά την 29η 

Απριλίου 2009 με την έκδοση της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ, με την οποία τροποποιήθηκε η Οδηγία 

98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ, το πετρέλαιο εσωτερικής 

καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και τροποποιήθηκε η Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά 

την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και 

καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ.  

                                                                                                                                                                                           

160 Agence Europe, Commission proposes stricter fuel quality standards - 10% ethanol addition to petrol 
authorized, 31st January 2007. 
161 http://www.euractiv.com/transport/eu-states-push-early-adoption-biofuel-standards/article-170549 

http://www.euractiv.com/transport/eu-states-push-early-adoption-biofuel-standards/article-170549
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 Η Οδηγία προέβλεπε πως:  

Α) αρχικά αφορούσε τις τεχνικές προδιαγραφές για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στα 

οχήματα (οδικά οχήματα και μη οδικά κινητά μηχανήματα: γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες 

και σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα) με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης 

και στα οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών 

απαιτήσεων των κινητήρων αυτών. 

Β) τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ειδικές διατάξεις για την καθιέρωση βενζίνης με 

μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg.  

Γ) τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν τη διάθεση στην αγορά βενζίνης με μεγίστη 

περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7% και μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη 5% τουλάχιστον έως 

το 2013.   

Δ) μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 δεν θα επιτρέπεται το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που 

προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (περιλαμβανομένων των σκαφών 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας), γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής να 

περιέχει παραπάνω από 20 mg/kg θείου.  

Ε) οι προμηθευτές όφειλαν να μειώσουν σταδιακά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλο 

τον κύκλο ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά 10% έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2020.   

Στ) τίθενται «κριτήρια αειφορίας» για τα βιοκαύσιμα, για την αποφυγή δυνητικά αρνητικών 

περιβαλλοντικών παρενεργειών, από την μαζική παραγωγή βιοκαυσίμων σε γεωργικές 

καλλιέργειες, σε δασικές εκτάσεις, σε προστατευόμενες ζώνες, σε λειμώνες υψηλής 

βιοποικιλότητας, σε υγροβιότοπους, σε τυρφώνες.162 

 

 

 

 

                                                           

162 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5.6.2009, Οδηγία 2009/30/ΕΚ  της 23ης Απριλίου 2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 
98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την 
καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ. 
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2) ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΡΥΠΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

α) Οι θέσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών για την θέσπιση ανώτατων ορίων εκπομπών 

ρύπων στα επιβατηγά οχήματα 

 

Οι απόψεις των αυτοκινητοβιομηχανιών στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τον περιορισμό των ρύπων των αυτοκινήτων εκφράστηκαν κυρίως μέσω της 

ACEA (Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), της JAMA (Ένωση Ιαπώνων 

Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), της KAMA (Ένωση Κορεατών Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), 

αλλά και παρασκηνιακά από τις εθνικές ενώσεις αυτοκινητοβιομηχανιών μέσω των εθνικών 

κυβερνήσεών τους.  

Η ACEA το 2007 εκπροσωπούσε δεκατρείς μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων, 

φορτηγών και λεωφορείων με έδρα τους την Ευρώπη (BMW Group, DAF Trucks, 

DaimlerChrysler, Fiat, Ford Ευρώπης, General Motors Europe, MAN Nutzfahrzeuge, Porsche, 

PSA Peugeot-Citroen, Renault, Scania, Volkswagen, Volvo Trucks) που παρείχαν άμεση 

απασχόληση σε 2,3 εκατομμύρια άτομα και στήριζαν την εργασία σε άλλα 10 εκατομμύρια 

εργαζόμενους.   

Η ACEA υπέγραψε συμφωνία το 1998 με την οποία δεσμεύτηκε εθελοντικά πως οι 

μέσες εκπομπές CO2 στα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην Ε.Ε. θα 

μειώνονταν από 186 g/km το 1998 σε 140 g/km το 2008. Αντίστοιχες εθελοντικές συμφωνίες για 

μείωση των μέσων εκπομπών CO2  στα 140 g/km, μέχρι όμως το 2009, υπέγραψε και η JAMA με 

την KAMA. Καμία όμως από τις τρεις ενώσεις κατασκευαστών αυτοκινήτων δεν αποδέχτηκε 

και δεν δεσμεύτηκε στην επίτευξη του στόχου των 120 g/km, που είχε θέσει η Ένωση από το 

1996.  

 Η ACEA, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Φεβρουάριο του 2007 το Σχέδιο 

πρότασης Κανονισμού για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τις 

εκπομπές και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ, τοποθετήθηκε προτείνοντας είκοσι μία συγκεκριμένες 

και λεπτομερείς τροποποιήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες, την έγκριση 

του τύπου των ανταλλακτικών, την αντοχή, τα χρονικά ορόσημα, τα φορολογικά κίνητρα, την 

αρχή για την έγκριση των τύπων και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και τέλος τις 

γενικές νομοτεχνικές βελτιώσεις.   

  Η ACEA με τις προταθείσες τροπολογίες προσπαθούσε να χαλαρώσει τις υποχρεώσεις 

των αυτοκινητοβιομηχανιών για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων, να 

διευρύνει τα χρονικά ορόσημα εφαρμογής των υποχρεώσεων των αυτοκινητοβιομηχανιών, να 
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περιορίσει το εύρος των τεθέντων προδιαγραφών σχετικά με το εύρος ισχύος τους κατά την 

διάρκεια χρήσης ενός οχήματος και τέλος να θέσει τις τεθείσες υποχρεώσεις υπό τον έλεγχο των 

κρατών μελών και όχι των οργάνων της Ε.Ε..163  

Η Ένωση των Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων σε καμία από τις τοποθετήσεις 

της προς τα όργανα της Ε.Ε. δεν αμφισβήτησε άμεσα την αναγκαιότητα της μείωσης του μέσου 

όρου εκπομπών στα 120 g/km CO2  ή την τεχνολογική δυνατότητα επίτευξης της μείωσης αυτής. 

Επιπρόσθετα, συμφωνούσε με την άποψη της Επιτροπής πως η αυτοκινητοβιομηχανία μπορούσε  

να συμβάλει στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2, αλλά υπό την προϋπόθεση πως αυτό 

θα πραγματοποιούνταν στα πλαίσια μίας οικονομικά αποτελεσματικής πολιτικής που, καθώς θα 

συνδύαζε την τεχνολογική βελτίωση των οχημάτων με τις οδικές υποδομές, την προώθηση 

καθαρότερων καυσίμων και βιοκαυσίμων, την αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών, 

την παροχή κινήτρων για την αγορά οχημάτων που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες, δεν θα 

οδηγούσε σε απώλεια ανταγωνιστικότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας και στην 

μετεγκατάστασή της σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας στην 

Ευρώπη.  

Η ACEA θεωρούσε πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μέσο όρο εκπομπών 

τα 120 g/km CO2 μέχρι το 2012 και αργότερα τα 130 g/km CO2 στα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα 

ήταν μη ισορροπημένη, οικονομικά αναποτελεσματική και υπερβολικά δαπανηρή, καθώς 

εστίαζε υπερβολικά στην τεχνολογία των οχημάτων. Η Ένωση των Ευρωπαίων Κατασκευαστών 

Αυτοκινήτων ισχυριζόταν πως η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της τεχνολογίας του οχήματος 

ήταν μέχρι και δέκα φορές πιο ακριβή από ό,τι θα ήταν περισσότερο αποτελεσματικά μέτρα, 

όπως η αύξηση της χρήσης των βιοκαυσίμων, η βελτίωση των υποδομών και η διαχείριση της 

κυκλοφορίας. Παράλληλα ισχυριζόταν πως το κόστος για την επίτευξη του νέου προτύπου θα 

κυμαινόταν μεταξύ 600€ και 3.000€ ανά όχημα, την στιγμή κατά την οποία ο μέσος όρος 

κερδοφορίας για τους περισσότερους κατασκευαστές ήταν λιγότερο από 500€ ανά όχημα, και 

μάλιστα την στιγμή κατά την οποία λόγω του έντονου ανταγωνισμού στην Ευρώπη και στο 

εξωτερικό οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν θα μπορούσαν να μετακυλήσουν το κόστος στον 

καταναλωτή.  

Η ACEA, για να ισχυροποιήσει τα επιχειρήματά της, επικαλέστηκε τις εκτιμήσεις της 

Standard & Poor’s και τις συστάσεις της ομάδας CARS21, οι οποίες κατέληξαν αντίστοιχα στα 

συμπεράσματα πως με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η χρηματοοικονομική απόδοση και η 

πιστοληπτική ικανότητα των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών θα εισέρχονταν σε κίνδυνο 

και πως ο στόχος των 120 g/km CO2 θα επιτυγχάνονταν μόνο με συνδυασμένες προσπάθειες από 

όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να επέρχονταν τόσο η βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων των αυτοκινήτων όσο και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

αυτοκινητοβιομηχανίας.  

                                                           

163 ACEA Proposed Amendments 1-7 Access to information, 8-11 Type approval of replacement parts, 12-13 
Improvements to text, 14-15 Durability, 16-18 Lead time, 19 Fiscal Incentives, 20 Type Approval Authority 
responsible for monitoring conformity,  21 PM measurement,  Annex I Euro 5 Emission limits. 
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Ένα σημείο στο οποίο υπήρξε διαφωνία ήταν το χρονικό ορόσημο του 2012. Την χρονιά 

αυτή θα ετίθετο σε ισχύ η σχετική κοινοτική νομοθεσία, καθώς το νέο νομοθετικό πλαίσιο δεν 

θα ήταν έτοιμο πριν από το 2009, όταν δηλαδή τα αυτοκίνητα που θα ετίθεντο σε κυκλοφορία το 

2012 θα είχαν ήδη εγκαταλείψει τα σχεδιαστήρια. Η ACEA ζητούσε η ευρωπαϊκή νομοθετική 

διαδικασία να συνυπολογίσει πως οι σχεδιαστικές αλλαγές στα οχήματα ήταν μακροχρόνιες και 

πως η βιομηχανία χρειαζόταν το νωρίτερο μέχρι το 2015 για να υιοθετήσει τις αναγκαίες 

τεχνολογικές αλλαγές.   

Η ACEA εξέφραζε την γενικότερη ικανοποίησή της για την προγενέστερη περίοδο κατά 

την οποία ίσχυε η εθελοντική συμφωνία μείωσης των εκπομπών ρύπων, καθώς μεταξύ του 1995 

και του 2005, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είχε μειώσει τις εκπομπές από τα νέα 

αυτοκίνητα κατά 13% ή σε απόλυτους αριθμούς από 185 g/km σε 160 g/km, παρά την αποτυχία 

υλοποίησης των άλλων δύο πυλώνων της στρατηγικής της Ε.Ε. (ευαισθητοποίηση των 

καταναλωτών και προώθηση των ενεργειακά αποδοτικών αυτοκινήτων μέσω φορολογικών 

μέτρων), που οδήγησε στην συνεχιζόμενη χαμηλή ζήτηση για οήματα υψηλών επιδόσεων σε 

καύσιμα και την τάση των καταναλωτών για αγορά μεγαλύτερων αυτοκινήτων.164,165 

Η Ένωση των Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων εξέφραζε την άποψη πως θα 

μπορούσε να επέλθει σημαντική σωρευτική μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι το 2015 μόνο αν 

επέρχονταν βελτιώσεις στην τεχνολογία των κινητήρων και την αεροδυναμική, μειώνονταν το 

βάρος των οχημάτων, εισάγονταν η τυποποίηση σε κάθε μοντέλο τεχνολογιών όπως το start-

stop, οι δείκτες αλλαγής ταχυτήτων, οι συσκευές παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών 

και τα αποδοτικότερα κλιματιστικά.166,167,168,169 

Οι θέσεις που διατύπωσε η JAMA διά του Hiroki Ota, Γενικού Διευθυντή του 

Ευρωπαϊκού Γραφείου της JAMA στις Βρυξέλλες, κατά την διάρκεια της δημόσιας ακρόασης 

που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Ιουλίου 2007 με θέμα «μείωση των εκπομπών 

CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα», κινήθηκε στο ίδιο μήκος 

κύματος με τις τοποθετήσεις της ACEA. Η JAMA υπεραμύνθηκε των σημαντικών προσπαθειών 

που κατέβαλαν τα μέλη της για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

προϊόντων τους, την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη και 

την βελτίωση της ποιότητας του αέρα και δήλωσε την υποστήριξή της στον στόχο της Επιτροπής 

για την μείωση των εκπομπών CO2 από τα αυτοκίνητα, υπογραμμίζοντας όμως πως ο «διάβολος 

βρίσκεται στις λεπτομέρειες» των προτάσεων της Επιτροπής. 

                                                           

164 ACEA Position paper, Reducing CO2 Emissions - Working Together to Achieve Better Results, 1st March 2008. 
165 Agence Europe, ACEA satisfied with Environment Council conclusions on strategy to further reduce CO2 
emissions from new cars, Brussels, 3th July 2007. 
166 Standard & Poor's, Proposed EU Clampdown On CO2 Emissions Threatens Profitability Of Europe's , 20th March 
2007.  

167 Καθημερινή, 'Αντιοικονομικά και υπερβολικά', λένε οι βιομηχανίες, 8th February 2007. 

168 ACEA press release, Legislative framework to limit CO2 from cars should be cost-effective and grant sufficient 
preparation time, Brussels, 15th May 2007. 
169 ACEA press release, European Passenger Car CEOs jointly express resolve to further cut carbon emissions from 
cars, Brussels, 12th September 2007. 
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Η JAMA διατύπωσε την άποψη πως η εφαρμογή των περιορισμών των εκπομπών CO2 

θα έπρεπε να αναβληθεί από το 2012 στο 2015 γιατί α) η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου 

αυτοκινήτου, από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού μέχρι την είσοδό του στην αγορά, μπορεί να 

διαρκέσει έως και 7 χρόνια και γιατί β) η Ιαπωνία, η οποία εισήγαγε νέα πρότυπα απόδοσης 

καυσίμου, θα τα έθετε σε εφαρμογή το 2015, αναγνωρίζοντας τους χρονικούς περιορισμούς που 

αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές.  

Η Ένωση των Ιαπώνων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων εξέφρασε και αυτή την άποψη 

πως οι εκπομπές CO2 των οδικών μεταφορών δεν θα μειώνονταν δραματικά μόνο μέσα από τις 

καινοτομίες στην τεχνολογία των αυτοκινήτων και έκανε έκκληση για την υιοθέτηση μίας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα περιελάμβανε την μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου, την 

βελτίωση των οδικών υποδομών (συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης διαχείρισης της 

κυκλοφορίας) και την υιοθέτηση της οικολογικής οδήγησης. Η JAMA, στα πλαίσια των 

«συμπληρωματικών μέτρων», επιβεβαίωσε την υποστήριξή της στην εισαγωγή των 

βιοκαυσίμων, αλλά σημείωσε πως τα ποσοστά της αιθανόλης και του βιοντίζελ στα ποσοστά 

των καυσίμων θα έπρεπε να καθοριστούν στα πλαίσια μια ολοκληρωμένης αξιολόγησης των 

επιπτώσεών τους σε τομείς όπως οι εκπομπές και η οδική συμπεριφορά.170 

Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής που εξαγγέλθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2007 

προκάλεσε ρήγμα μεταξύ των κατασκευαστών μικρών αυτοκινήτων στην Ευρώπη και των 

κατασκευαστών πολυτελών αυτοκινήτων. Το ρήγμα υπήρξε τόσο μεγάλο ώστε τορπίλισε τις 

προσπάθειες του κλάδου να παρουσιάσει από κοινού τις απόψεις του απαιτώντας χαλάρωση της 

νομοθετικής πρότασης. Οι εντάσεις μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών οξύνθηκαν όταν η PSA 

Peugeot Citroen, η Renault και η Fiat θεώρησαν πως η γερμανική κυβέρνηση χρησιμοποιούσε 

την Προεδρία της Ε.Ε. για να προωθήσει τα συμφέροντα της γερμανικής 

αυτοκινητοβιομηχανίας. Η PSA Peugeot Citroen, η Renault και η  Fiat, οι οποίες παρήγαγαν ήδη 

μερικά μοντέλα με τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων στην Ευρώπη, επιθυμούσαν οι 

κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων όπως η DaimlerChrysler και η BMW να επωμιστούν το 

μερίδιό τους από την μείωση των εκπομπών ρύπων και υποστήριζαν την θεσμοθέτηση ενιαίου 

ορίου  εκπομπών CO2, που θα επιβαλλόταν εξίσου σε όλους τους κατασκευαστές. Όπως δήλωσε 

στέλεχος από τις κατασκευάστριες εταιρείες μικρών αυτοκινήτων, «Υπάρχει ενόχληση εξαιτίας 

των επενδύσεων που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια για την ενεργειακή εξοικονόμηση καυσίμων 

και θα ήταν λάθος για εμάς να τιμωρηθούμε εξαιτίας της BMW». 

Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής δέχθηκε κριτική και πολεμήθηκε έντονα από την 

γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία άσκησε αφόρητες πιέσεις στην γερμανική κυβέρνηση 

για να προκαλέσει την μη υιοθέτηση ή την ελαστικοποίηση της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής 

μείωσης των εκπομπών CO2. Οι παρεμβάσεις της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας 

προκάλεσαν την διαίρεση εντός των υπηρεσιών της Επιτροπής και την διαφωνία μεταξύ του 

Επιτρόπου Περιβάλλοντος και του Επιτρόπου Βιομηχανίας. Η Ford, η General Motors, η Opel, η 

Volkswagen, η Bayersiche Mortoren Werken και η DaimlerChrysler, χωρίς να ενεργήσουν από 

                                                           

170 Public hearing held in July on "Reducing CO2 from passenger cars and light-commercial vehicles", Brussels, 11th 
July 2007. 
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κοινού με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, εκμεταλλεύτηκαν τις διατυπωμένες ανησυχίες του 

Επιτρόπου Βιομηχανίας και απέστειλαν κοινή επιστολή στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προειδοποιώντας για τις καταστροφικές συνέπειες που θα επέφερε η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και κυρίως της 

Γερμανίας και για τον κίνδυνο των μαζικών απωλειών θέσεων εργασίας στον κλάδο. Η πολιτική 

επιρροή των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών ήταν τέτοια, ώστε η επιχειρηματολογία τους 

υιοθετήθηκε και από τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών Μίκαελ Γκλος και από τον Γερμανό 

Υπουργό Περιβάλλοντος Sigmar Gabriel.  

Οι μονομερείς παρεμβάσεις της Ford, της General Motors, της Opel, της Volkswagen, 

της Bayersiche Mortoren Werken και της DaimlerChrysler προκάλεσαν την ενόχληση της PSA 

Peugeot Citroen, της Renault και της Fiat, οι οποίες μέχρι τότε ασκούσαν πιέσεις για την 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους παράλληλα με τις υπόλοιπες αυτοκινητοβιομηχανίες 

αποκλειστικά μέσω της ACEA.171,172,173 

Η αρνητική στάση της ACEA απέναντι στην ευρωπαϊκή στρατηγική περιορισμού των 

εκπομπών CO2 συνεχίστηκε ακόμα και όταν επήλθε η συμβιβαστική πρόταση της 2ας 

Δεκεμβρίου 2007, η οποία εγκρίθηκε και έγινε πρόταση της Επιτροπής την 19η Δεκεμβρίου 

2007. Η νέα πρόταση της Επιτροπής, ούσα προϊόν αμοιβαίου συμβιβασμού, χαρακτηριζόταν 

από το πλήθος των υπαναχωρήσεων προς τον κλάδο των αυτοκινητοβιομηχανιών. Η ACEA 

εναντιώθηκε στην συναφθείσα συμφωνία καταγγέλλοντας πως δεν προσέφερε το αναγκαίο 

ισορροπημένο πλαίσιο για την μείωση των CO2  και πως δεν διασφάλιζε την ανταγωνιστικότητα 

και την ανάπτυξη της Ε.Ε.. Η  ACEA χαρακτήρισε επίσης την πρόταση πολύ απογοητευτική 

τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον τρόπο που εγκρίθηκε και επέμεινε στην 

άποψή της πως η στρατηγική της Ε.Ε για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 θα μείωνε την 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και θα έθετε σε κίνδυνο την 

κατασκευή αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να προκαλέσει τα αντίστοιχα 

περιβαλλοντικά οφέλη.174,175  

Αντίθετα από την ACEA, οι γαλλικές και ιταλικές αυτοκινητοβιομηχανίες, με 

εκπροσώπους τις PSA Peugeot Citroen, Renault και FIAT, αντέδρασαν ήπια στην πρόταση της 

Επιτροπής της 19η Δεκεμβρίου 2007 καθώς οι στόλοι τους, που απαρτίζονται σε μεγάλο βαθμό 

από μικρά, οικονομικά αυτοκίνητα, εξέπεμπαν ήδη από το 2006 κατά μέσο όρο 142-147 g/km 

και παρά το γεγονός πως δεν θα τους ήταν εύκολο να εναρμονισθούν με τους νέους κανόνες 

χωρίς να αυξήσουν το κόστος των φθηνών, χαμηλών περιθωρίων κέρδους αυτοκινήτων τους.176  

                                                           

171 http://www.euractiv.com/climate-change/commission-wants-binding-cuts-ca-news-217720  
172 Agence Europe, Commission to introduce legislation to make car manufacturers ensure cars emit less than 130 
g/km CO2 by 2012 - Biofuels and other new technology, 7th February 2007.  
173 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/db2aabde-b64f-11db-9eea-0000779e2340.html#axzz3UkFxCj9C  
174 ACEA press release, European auto industry insists on need for balanced and constructive CO2 legislation, 19th 
December 2007. 
175 ACEA Q&A, Key points adopted by the European Commission on Dec 19 2007. 
176 Καθημερινή, Το CO2 βλάπτει σοβαρά ΒMW και Μercedes, 29 Δεκεμβρίου 2007. 

http://www.euractiv.com/climate-change/commission-wants-binding-cuts-ca-news-217720
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/db2aabde-b64f-11db-9eea-0000779e2340.html#axzz3UkFxCj9C
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Η ACEA, διαπιστώνοντας τον Οκτώβριο του 2008 πως οι προσπάθειές της να αποτρέψει 

την υιοθέτηση της κοινοτικής νομοθεσίας για την μείωση των εκπομπών ρύπων είχαν αποτύχει, 

αναδιπλώθηκε και ζήτησε από την Επιτροπή δια του προέδρου της κ. Streiff (Διευθύνοντος 

Συμβούλου της PSA Peugeot Citroën) τον καθορισμό συγκεκριμένων βημάτων για την στήριξη 

του κλάδου με την χορήγηση χαμηλότοκων δανείων ύψους 40 δισεκατομμυρίων € και 

πριμοδοτήσεις διάλυσης, για να επιταχυνθεί ο ρυθμός ανανέωσης των αυτοκινήτων στους 

δρόμους, καθώς οι κατασκευαστές με έδρα την Ευρώπη ήταν υποχρεωμένοι να απολύουν όλο 

και περισσότερους εργαζόμενους εξαιτίας της πτώσης των πωλήσεων.177 

Η πρόθεση της Επιτροπής να ζητήσει το 2014, στα πλαίσια της αναθεώρησης και 

αξιολόγησης των επιπτώσεων των νέων προτύπων επιβατηγών οχημάτων, την θέσπιση ακόμα 

αυστηρότερων μακροπρόθεσμων στόχων για τις εκπομπές CO2 από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα 

για το 2025 και το 2030 προκάλεσε την αντίδραση της ACEA, η οποία θεωρούσε πως ο ήδη 

τεθείς στόχος 95 g/km για το 2020 ήταν «πολύ δύσκολος».178,179 

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, όταν ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2012 από την Επιτροπή 

το σχέδιο Κανονισμού για τους κανόνες εφαρμογής του στόχου για 95 g/km CO2 το 2020, χωρίς 

να αναθεωρήσουν την γενικότερη αρνητική στάση τους, επεδίωξαν να διευρύνουν και να 

εκμεταλλευτούν κάποιες διατάξεις που θα τους επέτρεπαν να παράγουν περισσότερα αυτοκίνητα 

με εκπομπές CO2 πάνω από της στόχο της Ε.Ε το 2020. Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες 

διά της VDA (Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας) πρότειναν να δοθεί μεγαλύτερος 

αριθμός από τα 20.000 «supercredits» στους κατασκευαστές ώστε να τους επιτραπεί να 

παράγουν περισσότερα αυτοκίνητα που θα υπερέβαιναν τον στόχο της Ε.Ε., εφόσον παρήγαγαν 

πολλά αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών ρύπων, όπως είναι τα ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα. Η 

VDA θεωρούσε πως με την υιοθέτηση της πρότασής της για την συγκεκριμένη αλλαγή στον 

Κανονισμό θα επιτρέπονταν στους κατασκευαστές να προσθέσουν περίπου 10 g/km CO2 στον 

τεθέντα στόχο της Ε.Ε..180   

Η VDA επεδίωξε επίσης ο στόχος της Ε.Ε. για την μείωση των εκπομπών CO2 το 2020 

στα 95 g/km να κατανεμηθεί με την εφαρμογή κοινής «καμπύλης τιμών» σε όλα τα επιβατηγά 

οχήματα, κατά το ίδιο πρότυπο που είχε συμφωνηθεί και για την μείωση των εκπομπών ρύπων 

το 2008. Η θέση αυτή της VDA στηριζόταν στην άποψη πως η εφαρμογή της κοινής «καμπύλης 

τιμών» έθετε ήδη δυσανάλογα υψηλές απαιτήσεις στους κατασκευαστές οχημάτων όπως το 

Audi A8, η BMW 7-Series ή η Mercedes S-Class. Οι απόψεις της VDA, που εκπροσωπούσε τις 

κερδοφόρες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, προκάλεσαν την αντίδραση των Γάλλων και 

Ιταλών ανταγωνιστών τους, που είχαν μειωμένα ταμειακά διαθέσιμα, οι προϋπολογισμοί τους 

για την έρευνα είχαν συμπιεσθεί από την οικονομική επιβράδυνση και οι οποίοι, εφόσον 

διατηρούνταν και για την επίτευξη του στόχου των 95 g/km ο ίδιος τρόπος ταξινόμησης, θα 

επιβαρύνονταν με απαράδεκτα υψηλό κόστος.  

                                                           

177 Agence Europe, New recommendations for motor cars, 29th October 2008. 
178 Ημερησία,  Στόχους για τις εκπομπές έως το 2030 θέτουν οι Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2012.  
179 http://www.euractiv.com/climate-environment/oettinger-tells-carmakers-fear-p-news-515359  
180 http://uk.reuters.com/article/2012/11/26/uk-eu-cars-co-idUKBRE8AP0SJ20121126  

http://www.euractiv.com/climate-environment/oettinger-tells-carmakers-fear-p-news-515359
http://uk.reuters.com/article/2012/11/26/uk-eu-cars-co-idUKBRE8AP0SJ20121126
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Η διαφορά μεταξύ των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και των ανταγωνιστικών 

γαλλικών και ιταλικών αυτοκινητοβιομηχανιών εκδηλώθηκε και στην συνάντηση των μελών της 

ACEA, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012 στην Μαδρίτη για την δημιουργία ενός 

κοινού μετώπου απέναντι τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε.. Ενδεικτική του αρνητικού 

κλίματος ήταν η δήλωση στελέχους εταιρείας κατασκευής αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής πως 

«Οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί με το συνεχές γερμανικό κούνημα του δακτύλου».181   

Η αντίδραση της ACEA στην υιοθέτηση των «supercredits» από την Ε.Ε. υπήρξε θετική 

καθώς θεωρήθηκε πως θα βοηθούσαν την αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε πολυδάπανες 

βιώσιμες τεχνολογίες, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα υβριδικά ώστε αυτά να καταστούν 

οικονομικά προσιτά στην αγορά. Η ACEA δήλωσε επιπλέον την υποστήριξή της στην 

υιοθέτηση των «supercredits» καθώς αυτά ήδη έχουν υιοθετηθεί στην Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα και 

τις Η.Π.Α. και γιατί θεωρούνται πως θα επιτρέψουν την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων 

από ό,τι θα προσέλκυαν οι κυβερνητικές επιδοτήσεις στους καταναλωτές για την αγορά 

οχημάτων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.182,183 

Η ACEA, όταν το τελικό κείμενο του Κανονισμού για τον προσδιορισμό των κανόνων 

εφαρμογής της μείωσης CO2 μέχρι το 2020 έφτασε προς ψήφιση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 

του Ευρωκοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2013, εγκατέλειψε την συναινετική στάση της και 

εκδήλωσε τις ενστάσεις της. Η ACEA, δια του Γενικού Γραμματέα της Ivan Hodac, δήλωσε την 

πλήρη στήριξη των μελών της στην προσπάθεια επίτευξης των κλιματικών στόχων της Ε.Ε. 

μακροπρόθεσμα για το 2050 και την αποφασιστικότητα των μελών της να συνεχίσουν τη μείωση 

των επιπέδων CO2 από τα οχήματά τους, αλλά υπό την αίρεση ότι οι στόχοι για την μετά το 

2020 περίοδο θα ήταν προϊόν ανεξάρτητης εκτίμησης των επιπτώσεων και όχι προϊόν πολιτικών 

τοποθετήσεων, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η Ε.Ε θα αγνοούσε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε 

απέναντι στην βιομηχανία στο πλαίσιο της CARS 2020 (το πρόσφατο σχέδιο δράσης της 

Επιτροπής για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία).  

Η ACEA διατύπωσε την άποψη πως για να μπορέσει η Ευρώπη να διατηρήσει το 

προβάδισμα που έχει στα υψηλά περιβαλλοντολογικά πρότυπα των οχημάτων της θα έπρεπε να 

διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της και αυτό θα επιτυγχάνονταν και στο 

μέλλον αν οι στόχοι για μετά το 2020 βασίζονταν σε επιστημονική αξιολόγηση των 

περιβαλλοντολογικών και οικονομικών επιπτώσεών τους. Διατύπωσε επίσης την άποψη πως η 

εκτίμηση των επιπτώσεων θα ήταν εφικτή όταν θα είχαν αρθεί οι νομικές και εμπορικές 

αβεβαιότητες σχετικά με την κυρίαρχη τεχνολογία μακροπρόθεσμα, το μελλοντικό κανονιστικό 

πλαίσιο και το νέο κύκλο δοκιμασιών και διαδικασιών.184 

 

                                                           

181 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/202e4eb2-c210-11e1-8e7c-00144feabdc0.html#axzz3UkFxCj9C  
182 http://www.euractiv.com/climate-environment/greens-urge-brussels-slam-brakes-news-516297  
183 http://www.euractiv.com/energy-efficiency/meps-back-fuel-efficiency-plan-c-news-519335    
184 ACEA press release, Long-term CO2 targets must be ambitious and scientifically-founded, not 'political', 23th 
April 2013. 
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β) Οι θέσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών για την θέσπιση ανώτατων ορίων εκπομπών 

ρύπων στα ελαφρά εμπορικά οχήματα 

 

 

            Τα ελαφρά εμπορικά οχήματα εξαιρέθηκαν το 2010 από τα πρότυπα εκπομπών της Ε.Ε. 

που ίσχυαν για τα επιβατικά αυτοκίνητα και οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για την 

θέσπιση αυστηρών περιβαλλοντολογικών προτύπων για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα, που θα 

πωλούνται στην ενωσιακή αγορά από το 2014, επικρίθηκαν έντονα από το λόμπι της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, που εκπροσωπούνταν από την ACEA.   

            Η ACEA, δια του Γενικού Γραμματέα της κ. Hodac, απέρριψε τις νομοθετικές προτάσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτηρίζοντας αυτές ως ανεφάρμοστες εντός των τόσο στενών 

χρονικών ορίων αλλά και ως επικίνδυνες για την ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας 

που πλήττονταν από βαθιά κρίση. Ο κ. Hodac υποστήριξε πως «Σήμερα, εμείς απλά δεν έχουμε 

τα χρήματα για να καλύψουμε τα αναθεωρημένα πρότυπα. Και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

υπάρχει ένα διάστημα επτά έως δέκα ετών μεταξύ του σχεδιασμού και της παραγωγής, έτσι ώστε η 

ημερομηνία του 2013 που προτείνεται να είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας.» Η ACEA 

υποστήριξε επίσης πως οι προτάσεις της Επιτροπής θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρές καθώς θα 

προσέθεταν έως και 6.000€ στην τιμή κάθε οχήματος.185  

 

γ) Οι θέσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών για την προώθηση των φιλικότερων για το 

περιβάλλον καυσίμων 

 

            Η ACEA υποστήριξε την ευρύτερη εισαγωγή των κατάλληλων βιοκαυσίμων ως μέρος 

μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές 

και δήλωσε την πεποίθησή της ότι α) υπάρχουν οι τεχνολογικές λύσεις ώστε να είναι συμβατή η 

υψηλότερη περιεκτικότητα βιοκαυσίμων με τον υφιστάμενο στόλο, β) μπορεί να προβλέψει την 

ύπαρξη υψηλότερων επιπέδων αιθανόλης στη βενζίνη και γ) τεχνολογικά δεν ήταν αναγκαία η 

αύξηση της πίεσης των ατμών, που προβλέπονται στο πρότυπο της EN 228, για να αυξηθεί το 

ποσοστό της αιθανόλης στην βενζίνη άνω του 10%.  

            Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων θεώρησε όμως άκυρο το πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας καυσίμων και την αναφορά του σε λόγους περιβάλλοντος, δεδομένου 

πως στο παράρτημα VI της πρότασης Οδηγίας της Επιτροπής αναφερόταν η απόκλιση της τάσης 

ατμών. Η απόκλιση της τάσης ατμών, κατά την ACEA, δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί για 

                                                           

185 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/82fd0bfe-8696-11de-9e8e-00144feabdc0.html#axzz3UkFxCj9C  
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λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς η προτεινόμενη απόκλιση της τάσης ατμών θα 

επέτρεπε την αύξηση της μέγιστης πίεσης ατμού το καλοκαίρι από 60 kPa έως 68 kPa με βενζίνη 

με μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη 5% v/v, και αυτό θα είχε άμεση επίδραση στην 

ικανότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών των οχημάτων να ελέγχουν την εξάτμιση και 

τις εξαερώσεις των εκπομπών από τα οχήματα. Η ACEA παρατήρησε επίσης πως οι 

σχεδιαστικές αλλαγές και το υψηλότερο κόστος του ανεφοδιασμού των οχημάτων και των 

συστημάτων ελέγχουν των αναθυμιάσεων δεν είχαν αντιμετωπιστεί από την Επιτροπή και δεν 

είχαν προσμετρηθεί στο αρνητικό περιβαλλοντικό κόστος της πρότασης. Η Ένωση θεωρούσε 

επίσης πως η πρόταση Οδηγίας της Επιτροπής δεν ήταν σύμφωνη με τις αρχές της βέλτιστης 

νομοθεσίας, δεν πληρούσε τους στόχους της CARS21 και δεν μεριμνούσε για την ισόρροπη και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών CO2. 

            Η ACEA κατέκρινε και την απόφαση της Επιτροπής να εγκρίνει ως μόνη αποδεκτή λύση 

βιοκαυσίμων αυτήν της προσθήκης αιθανόλης στη βενζίνη και ζήτησε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο να τροποποιήσει την πρόταση της Επιτροπής ώστε να επιτραπεί η χρήση 

οποιουδήποτε βιο-στοιχείου στα βιοκαύσιμα. Πρότεινε ενδεικτικά την ευρύτερη χρήση της βιο-

ΕΤΒΕ, ως οξυγονούχας ένωσης καυσίμου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση α) θα εισαγόταν 

διάκριση έναντι άλλων λύσεων, β) θα αύξανε την χρήση της βιομάζας στα καύσιμα των οδικών 

μεταφορών και γ) θα ωφελούσε μόνο ένα βιομηχανικό τομέα.   

            Η ACEA τόνισε την ανάγκη να αποκλειστεί η χρήση μεταλλικών προσθέτων (όπως το 

ΜΜΤ που προέρχεται από την Κίνα και πρόσφατα είχε παρατηρηθεί σε βενζίνη στην 

Ουκρανία), υποστήριξε πλήρως την απαίτηση για απορρυπαντικά στη βενζίνη και το ντίζελ στο 

πλαίσιο της Οδηγίας για τα καύσιμα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπερίληψη της 

άρσης της πίεσης ατμού, απλώς για να ικανοποιήσει την αυξημένη χρήση της αιθανόλης στη 

βενζίνη, δεν μπορούσε να στηριχθεί και κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψει την 

απόκλιση της τάσης ατμών για την αιθανόλη στο παράρτημα VI του Σχεδίου Οδηγίας που 

υπέβαλλε η Επιτροπή.186 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

186 ACEA Position Paper on Ransdorf Opinion on Fuel Quality Directive, 25th June 2007.  
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Ανακεφαλαίωση 

 

            Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η επιρροή των ομάδων συμφερόντων έχει γίνει 

όλο και πιο σημαντικό θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολλά κράτη μέλη. 

Ιστορικά, το lobbying πήρε το όνομά του από τους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, όπου τα μέλη 

συγκεντρώνονται πριν και μετά τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις. Ωστόσο, το lobbying σήμερα 

έχει αρκετές εκφάνσεις στην πολιτική ζωή και ειδικά σ’ αυτήν της Ε.Ε.. Σε αυτό το επίπεδο η 

θεμελιώδης σχέση μεταξύ των ομάδων συμφερόντων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 

είναι ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων. Η αρχή του lobbying στις Βρυξέλλες τοποθετείται 

στα τέλη της δεκαετίας του 1970, καθώς μέχρι τότε οι λομπίστες δεν ήταν αρκετοί. Το γεγονός 

που προκάλεσε την έκρηξη της άσκησης πιέσεων ήταν η πρώτη άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου το 1979. Μέσω αυτής της αλλαγής, η λήψη αποφάσεων της Ε.Ε. έγινε πιο 

περίπλοκη και οι ομάδες συμφερόντων ολοένα και περισσότερο αισθάνονταν την ανάγκη να 

βρίσκονται κοντά στην Ένωση.  

            Η πραγματική έκρηξη των λομπιστών στην Ε.Ε. άρχισε ουσιαστικά με την Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη το 1986. Η θεώρηση της ενιαίας αγοράς και η καθιέρωση ψηφοφορίας με 

ειδική πλειοψηφία για τα περισσότερα μέτρα την αφορούν, καθώς η ολοκλήρωση της 

νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς μέχρι το 1992 προκάλεσε το ενδιαφέρον των ομάδων άσκησης 

πίεσης. Παράλληλα με την αύξηση των ομάδων συμφερόντων και των δραστηριοτήτων τους 

στην Ε.Ε., υπήρξε και μια προθυμία από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ανοίξουν τις πόρτες τους 

σε περισσότερες ομάδες. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης επιζητούσαν την γνώση και τις 

πληροφορίες, ενώ οι ομάδες συμφερόντων επιδιώκουν την επιρροή. Η θεμελιώδης σχέση μεταξύ 

τους είναι ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων. 

            Στην πολιτική ζωή της Ένωσης η νομιμοποίηση ορίζεται σε δύο συνιστώσες: στη 

νομιμοποίηση εκ του αποτελέσματος και στη νομιμοποίηση δια της διαδικασίας. Η πρώτη 

αφορά την παροχή πληροφοριών, ιδεών τεχνογνωσίας για την ποιότητα των πολιτικών της Ε.Ε. 

και είναι στενά συνδεδεμένη με τη μόχλευση γνώσης για την παραγωγή αποτελεσματικής 

νομοθεσίας. Με την δεύτερη, την νομιμοποίηση δια της διαδικασίας, επιτυγχάνεται η επίλυση 

προβλημάτων με την θέσπιση νόμων και των κανόνων που προκύπτουν μέσα από μια σειρά από 

διαβουλεύσεις και συζητήσεις με φορείς των πολιτών και της κοινωνίας. Οι εκπρόσωποι των 

ομάδων συμφερόντων μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των θεσμών και των 

Ευρωπαίων πολιτών με την ενίσχυση της νομιμοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας και 

ανοίγοντας την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πολιτών και οργανώσεων. 

            Η Ευρώπη πάσχει από δημοκρατικό έλλειμμα, το οποίο προέρχεται από την έλλειψη της 

θεσμικής νομιμοποίησης των οργάνων της Ε.Ε. και το χαμηλό βαθμό επιρροής των πολιτών σε 

αυτούς τους θεσμούς. Μία από τις θεραπείες που προτείνονται για την έλλειψη επαρκούς 

δημοκρατικού χαρακτήρα της Ένωσης είναι ένα σύστημα από υγιείς ομάδες συμφερόντων. Το 

σύστημα βέβαια αυτό δεν είναι εντελώς ορθό και μονόδρομος επιδίωξης μιας λύσης διότι οι 

ομάδες συμφερόντων εκπροσωπούν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία δημιουργούν 
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ρήξη με κάποια άλλα ή απλά αντανακλούν την επιρροή ιδιωτικών συμφερόντων πάνω από το 

κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. 

            Καθημερινά, χιλιάδες επαγγελματίες λομπίστες περιφέρονται στους διαδρόμους των 

θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και δρουν σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής της Ένωσης. Η 

διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης ορίζεται με την έναρξη της νομοθετικής διαδικασίας. Η 

πρωτοβουλιακή θέση της Επιτροπής στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία την καθιστά 

αυτόματα πρωταρχικό στόχο των ομάδων συμφερόντων. Η ίδια επιζητά την νομιμοποίηση από 

την ευρωπαϊκή κοινωνία και από τις ομάδες συμφερόντων με την μορφή εξωτερικής 

εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία των εκπροσώπων 

ομάδων συμφερόντων ως θεμελιώδη και τις ίδιες τις ομάδες ως νόμιμες και αποτελεσματικές 

στη διαδικασία της αναπτυξιακής ευρωπαϊκής πολιτικής. Ακόμα, η ίδια επιδιώκει ενεργά την 

συμβολή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και των ευρωπαϊκών οργανώσεων για τη 

στήριξη της νομιμοποίησης των πολιτικών της, καθώς οι ομάδες συμφερόντων συμβάλλουν 

στην νομιμοποίηση δια της διαδικασίας, προκειμένου η Επιτροπή να αυξήσει τις πιθανότητες 

επιτυχίας μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας και να αποκτήσει την υποστήριξη των πολιτών για 

να επιτύχει την νομιμοποίηση των πολιτικών της προτάσεων. 

            Οι ομάδες συμφερόντων επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ενίσχυση των εξουσιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να αποκομίσουν οφέλη από τη προώθηση των θέσεών τους, 

καθώς το Κοινοβούλιο έχει την αρμοδιότητα να προχωρήσει σε τροπολογίες στις νομοθετικές 

προτάσεις της Επιτροπής πριν τις εγκρίνει. Οι λομπίστες αποτελούν την πηγή πληροφοριών και 

τεχνογνωσίας για το Κοινοβούλιο κατά τον ίδιο τρόπο που το κάνουν και στην Επιτροπή. Η 

διαδικασία του lobbying είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνει εξαιρετικά τεχνικά ζητήματα, όπου απαιτείται εξειδικευμένη 

γνώση. 

            Η προσπάθεια άσκησης πίεσης στο Συμβούλιο της Ε.Ε. είναι συγκριτικά πιο δύσκολη σε 

σχέση με την Επιτροπή και με το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο ασκεί, από κοινού με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομοθετικά και δημοσιονομικά καθήκοντα. Επιπλέον, ασκεί και 

καθήκοντα χάραξης πολιτικών και συντονισμού. Το Συμβούλιο είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο 

δυσπρόσιτος χώρος επιρροής. Οι ομάδες συμφερόντων δεν έχουν καμία πρόσβαση και σπάνια 

υπάρχουν ευκαιρίες πρόσβασης στα υψηλότερα επίπεδα, το υπουργικό, και σε επίπεδο 

COREPER. Ακόμα πιο δύσκολη έως ακατόρθωτη είναι η άσκηση πίεσης και η προώθηση 

συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

            Πέρα από τα θεσμικά όργανα, οι ομάδες συμφερόντων μπορούν να προωθήσουν τα 

συμφέροντα που εκπροσωπούν μέσα από πρακτικές που εφαρμόζονται στην πολιτική ζωή της 

Ένωσης. Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι μια προσπάθεια διαβούλευσης και 

διαλόγου με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ως ένας τρόπος για να βελτιωθεί η χάραξη 

μιας ενιαίας πολιτικής. Ο μηχανισμός αυτός όμως δύναται να μονοπωληθεί από ομάδες 

συμφερόντων που έχουν τους πόρους, τις δυνατότητες και τα μέσα να κυριαρχήσουν για να 

προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να 

υφίσταται το δικαίωμα εκκίνησης μια πρωτοβουλίας σε νομικά πρόσωπα διοργανώνοντας μια 
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πανευρωπαϊκή επιτροπή πολιτών. Η ιδέα αυτή περιλαμβάνεται στον Κανονισμό της 

Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών. Με τον τρόπο αυτό, οι υποστηρικτές των 

πρωτοβουλιών θα πρέπει να συστήσουν μια επιτροπή επτά ατόμων που διαμένουν νόμιμα σε 

επτά κράτη μέλη, προκειμένου να αποφύγουν πρωτοβουλίες που οργανώνονται συγκεντρωτικά, 

προσθέτοντας δυσκολίες στους λομπίστες να ενεργήσουν. 

            Η Επιτροπή, κατά την άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων, επικουρείται από 

τους αντιπροσώπους των κρατών μελών, οι οποίοι συνέρχονται σε επιτροπές, σύμφωνα με μία 

διαδικασία που ονομάζεται «επιτροπολογία». Οι εν λόγω επιτροπές, οι οποίες αποτελούν 

φόρουμ διαλόγου, απαρτίζονται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και λειτουργούν υπό 

την προεδρία της Επιτροπής. Οι επιτροπές αυτές έχουν χαρακτήρα συμβουλευτικό, 

διαχειριστικό και κανονιστικό. Η επιτροπολογία αντιστοιχεί σε ένα είδος δευτεροβάθμιας ή κατ’ 

εξουσιοδότηση νομοθεσίας, με όλες τις επιτροπές να είναι ανοιχτές στους λομπίστες, οι οποίοι 

προωθούν τα συμφέροντά τους με προτάσεις τεχνικά ορθές και αξιόπιστες. Η Συνθήκη της 

Λισαβόνας αντικαθιστά την επιτροπολογία με την πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, που βρίσκεται 

υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

θέτει τις τεχνικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία, στο πλαίσιο της εντολής του 

Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, που της εκχωρούν αυτή την αρμοδιότητα, υπό σαφείς 

προϋποθέσεις και συγκεκριμένους περιορισμούς και ελέγχους. Πρόκειται για ριζική αλλαγή σε 

σχέση με το σύστημα της επιτροπολογίας, η οποία ενισχύει το δημοκρατικό χαρακτήρα της 

Ένωσης και εκλογικεύει τη νομική τάξη πραγμάτων στο εσωτερικό της. 

            Οι ομάδες συμφερόντων στοχεύουν να επηρεάσουν οργανώσεις που ασχολούνται με την 

έρευνα και τη διάδοση λύσεων πολιτικής στην πολιτική ζωή της Ένωσης και που αποσκοπούν 

να συμβάλουν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και εστιάζουν την έρευνά τους σχετικά με 

ευρωπαϊκά θέματα, τα λεγόμενα think tanks. Τα think tanks έχουν σημαντικό ρόλο να τελέσουν, 

βοηθώντας στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών και στην προώθηση των ορθών πολιτικών 

και δημοκρατικών πρακτικών εντός της Ευρώπης. Λόγω της έλλειψης διαφάνειας στους 

λογαριασμούς τους, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ορισμένα think tanks να γίνουν φορείς 

ιδιωτικών συμφερόντων. Πάρα πολλά think tanks στις Βρυξέλλες δέχονται μεγάλα κομμάτια της 

χρηματοδότησής τους από τα όργανα της Ε.Ε. και τις εθνικές κυβερνήσεις. Άλλα εξαρτώνται 

από μεγάλους εταιρικούς χορηγούς, έτσι ώστε οι γραμμές μεταξύ της έρευνας και της 

προώθησης συμφερόντων να συγχέονται.  

            Πέρα από τις οργανώσεις και τις επιτροπές, η Ε.Ε. έχει αναπτύξει μια νέα ρυθμιστική 

πολιτική, η οποία δίνει όλο και περισσότερο έμφαση στη χρήση των εναλλακτικών μέσων ή σε 

μέσα που είναι συμπληρωματικά στην παραδοσιακή δεσμευτική νομοθεσία. Η χρήση μη 

δεσμευτικής νομοθεσίας και η απουσία κανονισμού ή δεσμευτικού νόμου συχνά προωθείται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ρύθμιση κάποιων τομέων μέσα στους κόλπους της Ένωσης. Η 

συγκεκριμένη κατάσταση προτιμάται από τις ομάδες συμφερόντων, καθώς η απουσία μιας 

δεσμευτικής νομοθεσίας σε έναν τομέα που τους ενδιαφέρει μπορεί να τους παρέχει μεγαλύτερη 

δυνατότητα διείσδυσης και προβολής των συμφερόντων τους. 



 
 

86 

            Τα όργανα της Ένωσης κατανοούν τις πιέσεις γενικά ως μια εναρμονισμένη προσπάθεια 

να επηρεαστεί η διαμόρφωση και η λήψη των αποφάσεων, με σκοπό την απόκτηση κάποιου 

καθορισμένου αποτελέσματος από τις ευρωπαϊκές αρχές και τους εκπροσώπους της πολιτικής. 

Το lobbying θεωρείται από πολλούς ως μια σημαντική εξασφάλιση συμμετοχής των 

κοινωνικοοικονομικών φορέων και των πολιτών στην πολιτική διαδικασία της Ένωσης. 

Πράγματι, οι δυνατότητες για τους πολίτες ή τις οργανώσεις να συμμετάσχουν στην πολιτική 

διαδικασία χρησιμοποιούνται συχνά πιο αποτελεσματικά μέσα από συγκεκριμένες 

δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων. Η διαφάνεια είναι το κλειδί σ’ αυτό το θέμα. Είναι 

σημαντικό να γνωρίζει ένα μέλος της Επιτροπής ή του Κοινοβουλίου ποιον εκπροσωπεί και ποια 

είναι τα συμφέροντα και τα κίνητρά του. Εκτός από τη διαφάνεια και την ευαισθητοποίηση, 

υπάρχει ανάγκη για ηθική και επαγγελματική συμπεριφορά στην πολιτική διαδικασία. Για το 

μέλος της Επιτροπής ή του Κοινοβουλίου, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να δεχθεί 

πιέσεις από κάποιον που δεν γνωρίζει τη διαδικασία, που προσπαθεί να αντικαταστήσει τα 

γεγονότα και τα επιχειρήματα από επιθετικές δηλώσεις, μεροληπτικές πληροφορίες ή, στη 

χειρότερη περίπτωση, ανήθικες ή ακόμη και παράνομες ενέργειες. 

            Χωρίς κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια και την ηθική των ομάδων συμφερόντων, η 

επιρροή των εταιρικών συμφερόντων στην χάραξη πολιτικής της Ένωσης παρέμεινε σε μεγάλο 

βαθμό μακριά από την δημόσια θέα. Η επιρροή από εταιρικά συμφέροντα στη λήψη αποφάσεων 

έθετε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αμεροληψία της λήψης αποφάσεών της και την 

δημοκρατική αρχή της. Το κοινό Μητρώο Διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θεσπίστηκε το 2011, έφερε τα δύο θεσμικά όργανα σε νέο έδαφος. 

Το νέο κοινό Μητρώο προσφέρει στους πολίτες πληροφορίες σχετικά με όλους εκείνους που 

προσπαθούν να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. και ζητά τη δέσμευσή 

τους να συμμορφωθούν με ένα κώδικα συμπεριφοράς. Οι συνεχείς καταχωρήσεις και προσθήκες 

στο Μητρώο Διαφάνειας αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη της προθυμίας των ομάδων 

συμφερόντων να είναι διαφανείς και πολιτικά ορθές. 

            Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να διευρύνεται και να εξελίσσεται, ο αριθμός των 

ομάδων συμφερόντων παρουσιάζει σημαντική αύξηση στο εσωτερικό της, καθώς αποτελεί 

κομμάτι της δημοκρατικής διαδικασίας και πολιτικής ζωής. Η Ε.Ε. διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις, αναπτύσσοντας δράση σε διάφορους τομείς όπως της διπλωματίας, 

του εμπορίου, της αναπτυξιακής βοήθειας και της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς. Ένας 

από τους στρατηγικούς στόχους και στρατηγική προτεραιότητα της Ένωσης είναι η αποτροπή 

των κλιματικών αλλαγών, καθώς διαδραμάτισε εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στις 

διαπραγματεύσεις για το Πρωτόκολλο του Κιότο. 

            Η Ε.Ε., στα πλαίσια των δεσμεύσεων που ανέλαβε με την σύναψη του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προσανατολίστηκε στην μείωση των 

ανώτατων ορίων εκπομπών ρύπων στα επιβατηγά οχήματα, στην μείωση των ανώτατων ορίων 

εκπομπών ρύπων στα ελαφρά εμπορικά οχήματα και στην προώθηση φιλικότερων για το 

περιβάλλον καυσίμων, καθώς οι οδικές μεταφορές το 2007 ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή 

αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την παραγωγή ενέργειας.  
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            Τα επιβατηγά αυτοκίνητα μόνο ήταν υπεύθυνα για περίπου το 12% των εκπομπών CO2 

στην Ένωση, καθώς οι σημαντικές βελτιώσεις που είχαν παρουσιαστεί στην τεχνολογία των 

αυτοκινήτων κατά τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξαν αρκετές για να καλύψουν τις συνέπειες 

από την αύξηση της κίνησης και το μέγεθος των αυτοκινήτων και οι εκπομπές CO2 από τις 

οδικές μεταφορές μεταξύ του 1990 και του 2004 αυξήθηκαν κατά 26%. Η αύξηση των 

εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα επέδρασε επιβραδυντικά στην προσπάθεια της 

Ε.Ε. να μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα η μείωση στην 

ένωση των 25 να είναι μικρότερη από 5%.  

            Η επιδίωξη του περιορισμού των συνολικών εκπομπών CO2 ανάγεται στο 1995, όταν η 

Κομισιόν με την στήριξη του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1995 πρότεινε 

μία στρατηγική με τρεις πυλώνες:  

1) την εθελοντική δέσμευση των ευρωπαϊκών, ιαπωνικών και κορεατικών 

αυτοκινητοβιομηχανιών να περιορίσουν τις εκπομπές CO2 στα νέα αυτοκίνητα που θα 

πουλούσαν στην Ε.Ε. κατά μέσο όρο στα 140g/km έως το 2008 (για τους Ευρωπαίους 

κατασκευαστές) και έως το 2009 (για τους Ιάπωνες και Κορεάτες κατασκευαστές).  

2) στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών με την ενημέρωση του αγοραστικού κοινού για την 

κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και την αποδοτικότητα των καυσίμων. 

3) την προώθηση μέσω φορολογικών κινήτρων των ενεργειακά αποδοτικών αυτοκινήτων, με 

την υιοθέτηση ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση του CO2 ως 

στοιχείου ορισμού των εθνικών τελών κυκλοφορίας.  

            Η ανωτέρω ευρωπαϊκή στρατηγική παρουσίασε όμως περιορισμένη πρόοδο ως προς την 

επίτευξη του στόχου των 120 CO2 g/km μέχρι το 2012, καθώς οι μέσες εκπομπές από τα νέα 

αυτοκίνητα που πωλήθηκαν κατά την περίοδο 1995-2004 μειώθηκαν μόνο κατά 12,4% και μέχρι 

τα τέλη του 2006 το 75% των αυτοκινητοβιομηχανιών είχαν αποτύχει να επιτύχουν τους 

στόχους του εθελοντικού συμφώνου. 

            Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Αλλαγή 

του Κλίματος, αναθεώρησε το 2005 την συνολική στρατηγική της και υπέβαλε πρόταση 

Κανονισμού που στόχευε στον καθορισμό εναρμονισμένων κανόνων (του προτύπου Euro 5) για 

την κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων α) με μειωμένες εκπομπές πρόδρομων ουσιών του 

όζοντος, β) αυξημένη αυστηρότητα στα όρια εκπομπών των οχημάτων όσον αφορά τη 

σωματιδιακή ύλη και τα οξείδια αζώτου (NOX), γ) επέκταση της περιόδου κατά την οποία οι 

κατασκευαστές οφείλουν να εξασφαλίζουν την λειτουργία των διατάξεων ελέγχου μόλυνσης, 

και δ) αναγνώριση των οχημάτων κατηγορίας SUV ως επιβατηγών ώστε να υποχρεωθούν να 

συμμορφωθούν με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. 

           Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική πήρε μορφή την 7η Φεβρουάριο 2007, όταν η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αποδέχθηκε την πρόταση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Δήμα για την στρατηγική 

μείωσης των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων που θα πωλούνται στην αγορά της Ένωσης 

στα 120 g/km CO2 μέχρι το 2012. Η πρόταση προέβλεπε πως οι τεχνολογικές βελτιώσεις των 
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κινητήρων θα μείωναν το μέσο όρο εκπομπών στα 130 g/km και πως πρόσθετα 

συμπληρωματικά μέτρα, όπως οι βελτιώσεις στα ελαστικά, στα συστήματα κλιματισμού και η 

σταδιακή μείωση της περιεκτικότητας σε άνθρακα των καυσίμων με την μεγαλύτερη χρήση των 

βιοκαυσίμων, θα μείωναν τις εκπομπές κατά ακόμα 10 g/km.   

            Η αντίδραση των αυτοκινητοβιομηχανιών στην νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2007 για τα επιβατηγά οχήματα εκδηλώθηκε αρχικά μέσω της 

ACEA (Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), της JAMA (Ένωση Ιαπώνων 

Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), της KAMA (Ένωση Κορεατών Κατασκευαστών Αυτοκινήτων) 

και αργότερα μέσω των εθνικών κυβερνήσεων, που δέχθηκαν τις πιέσεις των 

αυτοκινητοβιομηχανιών των χωρών τους.  

            Η αντίδραση της ACEA και της JAMA στην νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2007 ήταν στο ίδιο μήκος κύματος και ήταν διττή, καθώς χωρίς 

να αμφισβητούν την αναγκαιότητα της μείωσης του μέσου όρου εκπομπών στα 120 g/km CO2 ή 

την τεχνολογική δυνατότητα επίτευξης της μείωσης αυτής και την συμβολή των 

αυτοκινητοβιομηχανιών στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2, προέβαλλαν την άποψη 

πως αυτό θα ήταν εφικτό να συμβεί μόνο στα πλαίσια μίας συνολικά οικονομικά 

αποτελεσματικής πολιτικής που δεν θα μείωνε την ανταγωνιστικότητα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας οδηγώντας στην απώλεια θέσεων εργασίας και θα συνδύαζε την 

τεχνολογική βελτίωση των οχημάτων με τις οδικές υποδομές, την προώθηση καθαρότερων 

καυσίμων και βιοκαυσίμων, την αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών και την παροχή 

κινήτρων για την αγορά οχημάτων που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες.  

            Η ACEA, ειδικότερα, θεωρούσε πως η πρόταση της Επιτροπής για μέσο όρο εκπομπών 

τα 120 g/km CO2 μέχρι το 2012 στα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα ήταν μη ισορροπημένη, 

οικονομικά αναποτελεσματική και υπερβολικά δαπανηρή και πως η μείωση των εκπομπών CO2 

μέσω της τεχνολογίας του οχήματος ήταν μέχρι και δέκα φορές πιο ακριβή από ό,τι θα ήταν τα 

περισσότερο αποτελεσματικά μέτρα, όπως η αύξηση της χρήσης των βιοκαυσίμων, η βελτίωση 

των υποδομών και η διαχείριση της κυκλοφορίας. Η ACEA εξέφραζε επίσης την άποψη πως θα 

μπορούσε να επέλθει σημαντική  σωρευτική μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι το 2015 μόνο αν 

επέρχονταν βελτιώσεις στην τεχνολογία των κινητήρων και την αεροδυναμική, μειωνόταν το 

βάρος των οχημάτων, εισαγόταν η τυποποίηση σε κάθε μοντέλο τεχνολογιών όπως το start-stop, 

οι δείκτες αλλαγής ταχυτήτων, οι συσκευές παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών και τα 

αποδοτικότερα κλιματιστικά. 

            Η ACEA, για να υποστηρίξει την επιχειρηματολογία της σχετικά με τους κινδύνους 

στους οποίους θα εκτίθετο η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών με 

την υιοθέτηση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ισχυρίστηκε πως το κόστος τους θα 

κυμαίνονταν μεταξύ 600 και 3.000€ ανά όχημα, την στιγμή κατά την οποία ο μέσος όρος 

κερδοφορίας ανά όχημα για τους περισσότερους κατασκευαστές ήταν λιγότερο από 500€, και 

μάλιστα την στιγμή κατά την οποία το κόστος δεν θα μπορούσε να μετακυλήσει στους 

καταναλωτές λόγω της έντονα ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς επιβατηγών 

οχημάτων.  
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            Η ACEA, όπως και η JAMA, ζήτησαν επίσης να συνυπολογιστεί από την ευρωπαϊκή 

νομοθετική διαδικασία πως οι σχεδιαστικές και οι αναγκαίες τεχνολογικές αλλαγές στα οχήματα 

ήταν μακροχρόνιες και πως θα έπρεπε να μετατεθεί το νωρίτερο μέχρι το 2015 αντί του 2012 το 

χρονικό ορόσημο ισχύ της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

            Η στρατηγική της ACEA απέδωσε νωρίς τα πρώτα αποτελέσματα, όπως προκύπτει τόσο 

από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου 2007 όσο και από την 

νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2007, που προέβλεπαν 

τις πρώτες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ειδικότερα, προέβλεπε πως α) θα έπρεπε να μετατεθεί το χρονικό ορόσημο 

επίτευξης των επιθυμητών μέσων εκπομπών όλων των νέων επιβατηγών από το 2012 στο 2015, 

β) κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να εξαιρεί 500 

συγκεκριμένα αυτοκίνητα ετησίως από τα δεδομένα που θα χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό των μέσων εκπομπών CO2, καθώς ορισμένοι ειδικευμένοι κατασκευαστές θα 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην μείωση των μέσων εκπομπών CO2 στην περιορισμένη γκάμα 

αυτοκινήτων που παράγουν, γ) θα έπρεπε να θεσπιστεί από την 1η Ιανουαρίου 2011 ένας νέος 

κλειστός μηχανισμός αγοράς, του συστήματος μείωσης των δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα 

(Carbon Allowance Reductions System - CARS), μέσω του οποίου οι κατασκευαστές και οι 

εισαγωγείς αυτοκινήτων θα κατέβαλαν χρηματικά πρόστιμα ανάλογα με την υπέρβαση των 

ορίων εκπομπών, που θα παρουσίαζε κάθε αυτοκίνητο που θα πουλούσαν, και δ) τα πρόστιμα 

υπέρβασης των ορίων εκπομπών CO2 να μπορούν να εξισορροπούνται από τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες με εξαγοράσιμες πιστώσεις που θα χορηγούνται στα επιβατηγά 

αυτοκίνητα των οποίων οι εκπομπές ρύπων θα βρίσκονται κάτω από την καμπύλη των οριακών 

τιμών. 

            Η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2007, όπως και 

το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προέβλεψαν κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων, και ειδικότερα α) πως οι κατασκευαστές οχημάτων θα μπορούσαν 

να σχηματίσουν ομάδες για την από κοινού εκπλήρωση των στόχων των ειδικών εκπομπών, β) 

πως οι ανεξάρτητοι κατασκευαστές, οι οποίοι πωλούν λιγότερα από 10.000 οχήματα κατ’ έτος 

και δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να προσχωρήσουν σε σύμπραξη με άλλους κατασκευαστές, θα 

μπορούσαν να ζητήσουν από την Επιτροπή την εκπλήρωση ενός μεμονωμένου στόχου ειδικών 

εκπομπών, γ) πως ο υπολογισμός των μέσων εκπομπών CO2 κάθε κατασκευαστή θα 

πραγματοποιείτο από το σύνολο των οχημάτων που κατασκευάστηκαν και ταξινομήθηκαν, δ) 

πως οι κατασκευαστές θα μπορούν να παράγουν και να πωλούν επιβατηγά οχήματα στην Ένωση 

με εκπομπές πάνω από την καμπύλη οριακών τιμών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα 

αντισταθμίζονται από επιβατηγά οχήματα που θα βρίσκονται κάτω από την καμπύλη και εφόσον 

ο μέσος όρος εκπομπών των επιβατηγών οχημάτων που κατασκεύασε και ταξινόμησε κάθε 

κατασκευαστής θα ήταν στα 130 g/km.  

           Η πρόβλεψη ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις αυτοκινητοβιομηχανίες στην νομοθετική 

πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρόθεση της Επιτροπής να ορίσει την «κλίση της 

καμπύλης» στο 60% προκάλεσε ρήγμα μεταξύ των κατασκευαστών μικρών αυτοκινήτων και 

των κατασκευαστών πολυτελών αυτοκινήτων στην Ευρώπη και τορπίλισε τις προσπάθειες του 
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κλάδου να παρουσιάσει από κοινού τις απόψεις του, απαιτώντας χαλάρωση της νομοθετικής 

πρότασης. Οι εντάσεις μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών οξύνθηκαν όταν η PSA Peugeot 

Citroen, η Renault και η Fiat, οι οποίες παρήγαγαν ήδη μερικά μοντέλα με τις χαμηλότερες 

εκπομπές ρύπων στην Ευρώπη, θεώρησαν πως η γερμανική κυβέρνηση χρησιμοποιούσε την 

Προεδρία της Ε.Ε για να προωθήσει τα συμφέροντα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας 

αποτρέποντας την θεσμοθέτηση ενιαίου ορίου εκπομπών CO2, που θα επιβαλλόταν εξίσου σε 

όλους τους κατασκευαστές.  

            Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής πολεμήθηκε έντονα από την γερμανική 

αυτοκινητοβιομηχανία, που την χαρακτήρισε «μη προτιμητέα» από οικονομικής άποψης καθώς 

διατάρασσε την αγορά προς όφελος των εταιρειών που κατασκευάζουν μικρότερα επιβατηγά 

οχήματα. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αντέδρασε ασκώντας αφόρητες πιέσεις στην 

γερμανική κυβέρνηση για να προκαλέσει την μη υιοθέτηση ή την ελαστικοποίηση της νέας 

ευρωπαϊκής στρατηγικής μείωσης των εκπομπών CO2. Οι παρεμβάσεις της γερμανικής 

αυτοκινητοβιομηχανίας, σε συνδυασμό με την δραστηριοποίηση της γερμανικής κυβέρνησης, 

προκάλεσαν την διαίρεση εντός των υπηρεσιών της Επιτροπής, την διαφωνία μεταξύ του 

Επιτρόπου Περιβάλλοντος και του Επιτρόπου Βιομηχανίας, και επέτειναν την απογοήτευση των 

γαλλικών αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες επίσης ήταν δυσαρεστημένες με τις προτάσεις της 

Επιτροπής, καθώς η σύνδεση του βάρους των επιβατηγών οχημάτων με τις εκπομπές των ρύπων 

ευνοούσε τους κατασκευαστές βαρύτερων επιβατηγών οχημάτων και θα έπληττε τους 

κατασκευαστές μικρών επιβατηγών αυτοκινήτων, παρά το γεγονός ότι τα μικρότερα επιβατηγά 

οχήματα ήδη εξέπεμπαν λιγότερους ρύπους.   

            Η ρήξη μεταξύ των μελών της ACEA αποτυπώθηκε σε κάθε επίπεδο. Σε επίπεδο 

κυβερνήσεων κατά την διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της 3ης Μαρτίου 

2008, όταν η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Σλοβακία, η Σουηδία και η 

Γερμανία ζήτησαν η «κλίση της καμπύλης» να οριστεί στο 80% ενώ η Ιταλία, η Ισπανία, η 

Ρουμανία και η Γαλλία ζήτησαν η «κλίση της καμπύλης» να οριστεί στο 30% και οι υπόλοιπες 

χώρες της Ε.Ε, στις οποίες δεν ανέπτυσσαν δραστηριότητα οι αυτοκινητοβιομηχανίες, 

υποστήριζαν την πρόταση της Επιτροπής για τον ορισμό της «κλίση της καμπύλης» στο 60%. Σε 

επίπεδο λήψης μονομερών ενεργειών, όταν η Ford, η General Motors, η Opel, η Volkswagen, η 

Bayersiche Mortoren Werken και η DaimlerChrysler, χωρίς να ενεργήσουν από κοινού με τις 

υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου απέστειλαν κοινή επιστολή στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προειδοποιώντας για τις καταστροφικές συνέπειες, που θα επέφερε η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και κυρίως της 

Γερμανίας και για τον κίνδυνο των μαζικών απωλειών θέσεων εργασίας στον κλάδο.  

            Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, παρά τις διαφωνίες τους, συνέχισαν σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την κοινή προσπάθειά τους για να καταστήσουν ευνοϊκότερες τις 

διατάξεις της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους στον 

επηρεασμό της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η προσπάθειά τους αυτή υπήρξε επιτυχής, καθώς η ανωτέρω Επιτροπή στην γνωμοδότησή της 

επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 19η Δεκεμβρίου 2007 

τοποθετήθηκε υπέρ των αυτοκινητοβιομηχανιών: α) δηλώνοντας την αντίθεσή της με το ύψος 
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των προταθέντων προστίμων υπέρβασης των ορίων εκπομπών CO2 από τους κατασκευαστές, β) 

διατυπώνοντας την άποψη ότι ο στόχος των 120 g/km CO2 δεν θα πρέπει να επιτευχθεί σε 

συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου ορισμένων ετών, 

και ειδικότερα πως οι κατασκευαστές θα έπρεπε να επιτύχουν το στόχο των 120 g/km CO2 στο 

ένα τέταρτο του στόλου των νέων οχημάτων κατά το έτος 2012, στο ήμισυ κατά το έτος 2013, 

στα τρία τέταρτα κατά το έτος 2014 και στο σύνολο κατά το έτος 2015, και τέλος γ) δηλώνοντας 

πως θα πρέπει να εξεταστούν κατά περίπτωση οι εξαιρέσεις της πρότασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, και ειδικότερα:  

I. να μειωθεί από λιγότερα από 10.000 πωληθέντα ανά έτος νέα οχήματα εντός της Ε.Ε 

στα 5.000 ετησίως ανά κατασκευαστή η οριακή τιμή και  

II. να εισαχθεί ρύθμιση ισχύος 5 χρόνια για τους κατασκευαστές, οι οποίοι 

πραγματοποιούν λιγότερο από το 1% ανά έτος των νέων ταξινομήσεων εντός της ΕΕ 

και θα δυσκολευτούν να επιτύχουν τους στόχους μείωσης. 

Η ευόδωση των περισσότερων στόχων των αυτοκινητοβιομηχανιών επήλθε στις 2 Δεκεμβρίου 

2008 με την επίτευξη άτυπης συμφωνίας μεταξύ των εκπροσώπων του Συμβουλίου και των 

εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας ήταν: 

α) Η υιοθέτηση του μακροπρόθεσμου στόχου για μέσες εκπομπές 95 g/km CO2 για τα νέα 

επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020. 

β) Η επίτευξη του προβλεπόμενου μέσου όρου των εκπομπών CO2 κάθε κατασκευαστή θα 

ισχύει στο 65% του στόλου τον Ιανουάριο του 2012, στο 75% τον Ιανουάριο του 2013, στο 80% 

τον Ιανουάριο του 2014 και στο 100% από το 2015.  

γ) Οι κατασκευαστές θα μπορούν στον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 του 

στόλου τους να υπολογίζουν κάθε νέο επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 

50 g/km CO2 ως: 3,5 αυτοκίνητα το 2012, 3,5 αυτοκίνητα το 2013, 2,5 αυτοκίνητα το 2014, 1,5 

αυτοκίνητο το 2015 και 1 αυτοκίνητο από το 2016. 

δ) Οι κατασκευαστές που θα υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών CO2 που καθορίζονται από τον 

Κανονισμό θα καταβάλλουν τίμημα υπέρβασης εκπομπών το οποίο από το 2012 μέχρι το 2018  

ορίζεται σε 5€ για το πρώτο γραμμάριο υπέρβασης CO2, 15€ για το δεύτερο γραμμάριο 

υπέρβασης CO2, 25€ για το τρίτο γραμμάριο υπέρβασης CO2 και 95€ από το τέταρτο γραμμάριο 

υπέρβασης CO2 και μετά.  

ε) Οι κατασκευαστές που θα υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών CO2 που καθορίζονται από τον 

Κανονισμό θα κατέβαλλαν τίμημα υπέρβασης εκπομπών 95€ για κάθε γραμμάριο υπέρβασης 

CO2 από το 2019 και μετά. 

            Η άτυπη συμφωνία, αν και χαρακτηριζόταν από πλήθος υπαναχωρήσεων προς τον κλάδο 

των αυτοκινητοβιομηχανιών, καθώς υιοθέτησε το μεγαλύτερο μέρος από τις απαιτήσεις τους 

παρέχοντάς τους παράταση χρόνου προκειμένου να καταστήσουν τα προϊόντα τους φιλικότερα 

προς το περιβάλλον, καταγγέλθηκε από την ACEA ως απογοητευτική τόσο ως προς το 
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περιεχόμενο όσο και ως προς τον τρόπο που εγκρίθηκε και επέμεινε στην άποψή της πως η 

στρατηγική της Ε.Ε για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 θα μείωνε την ανταγωνιστικότητα 

της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και θα έθετε σε κίνδυνο την κατασκευή αυτοκινήτων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να προκαλέσει τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά οφέλη.   

            Η ACEA, διαπιστώνοντας τον Οκτώβριο του 2008 πως οι προσπάθειές της να αποτρέψει 

την υιοθέτηση της κοινοτικής νομοθεσίας για την μείωση των εκπομπών ρύπων είχαν αποτύχει 

και οι προοπτικές περαιτέρω βελτιώσεων ήταν ανύπαρκτες, αναδιπλώθηκε από τους 

μαξιμαλιστικούς στόχους της και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον καθορισμό 

συγκεκριμένων βημάτων για την στήριξη του κλάδου με την χορήγηση χαμηλότοκων δανείων 

ύψους 40 δισεκατομμυρίων € και πριμοδοτήσεις διάλυσης, για να επιταχυνθεί ο ρυθμός 

ανανέωσης των αυτοκινήτων στους δρόμους και να αποτραπούν οι περαιτέρω απολύσεις 

εργαζομένων εξαιτίας της πτώσης των πωλήσεων. Η ACEA κατά την τριετία 2009-2012 δεν 

παρενέβη στην εφαρμογή της υιοθετηθείσας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις εκπομπές CO2 από τα 

νέα επιβατικά αυτοκίνητα και θα συνέχιζε να μην παρεμβαίνει αν δεν ανέκυπτε το 2012 η 

πρόθεση της Επιτροπής να ζητήσει το 2014 την θέσπιση ακόμα αυστηρότερων 

μακροπρόθεσμων στόχων για τις εκπομπές CO2 από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα για το 2025 

και το 2030 στα πλαίσια της αναθεώρησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων των νέων 

προτύπων επιβατηγών οχημάτων και η πρόταση Κανονισμού του Επιτρόπου Περιβάλλοντος τον 

Ιούλιο 2012 για τον καθορισμό των κανόνων, με τους οποίους θα επιτυγχάνονταν οι στόχοι που 

είχαν τεθεί για την μείωση των μέσων εκπομπών από τα νέα επιβατηγά οχήματα σε 95 g/km 

CO2 το 2020 από 135.7g το 2011. Η πρόταση Κανονισμού προέβλεπε:  

α) πως όλοι οι κατασκευαστές από το 2015 και μετά θα πρέπει να επιτύχουν το ίδιο επίπεδο 

μείωσης,  

β) ότι ο στόχος θα συνεχίσει να καθορίζεται με βάση την μάζα ενός οχήματος, 

γ) ότι τα υπερμόρια (supercredits) θα ισχύουν απ’ το 2020 έως το 2023, με πολλαπλασιαστή 1,3 

για τα οχήματα που εκπέμπουν λιγότερο από 35g/km,  

δ) πως τα υπερμόρια (supercredits) και ο ευνοϊκός πολλαπλασιαστής τους θα αποδίδεται σε έως 

20.000 αυτοκίνητα ανά κατασκευαστή,  

ε) ότι το τίμημα υπέρβασης των εκπομπών θα παραμείνει σε 95€ ανά g/km από το πρώτο 

γραμμάριο υπέρβασης,  

στ) ότι οι κατασκευαστές με μικρή παραγωγή θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πότε θα 

πετύχουν τους δικούς τους στόχους μείωσης, και 

ζ) ότι οι κατασκευαστές που παράγουν λιγότερα από 500 αυτοκίνητα ανά έτος θα εξαιρούνται 

από την επίτευξη του στόχου.  

            Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, όταν ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2012 η πρόταση 

Κανονισμού για τους κανόνες εφαρμογής του στόχου για 95 g/km CO2 το 2020, χωρίς να 

αναθεωρήσουν την γενικότερη αρνητική στάση τους, επεδίωξαν να διευρύνουν και να 
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εκμεταλλευτούν κάποιες διατάξεις που θα τους επέτρεπαν να παράγουν περισσότερα αυτοκίνητα 

με εκπομπές CO2 πάνω από το στόχο της Ε.Ε. το 2020.  

            Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, διά της VDA, πρότειναν να δοθεί μεγαλύτερος 

αριθμός από τα 20.000 «supercredits» στους κατασκευαστές, ώστε να τους επιτραπεί να 

παράγουν περισσότερα αυτοκίνητα που θα υπερέβαιναν τον στόχο της Ένωσης, εφόσον 

παρήγαγαν πολλά αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών ρύπων, όπως είναι τα ηλεκτρικά ή υβριδικά 

οχήματα, και επεδίωξαν ο στόχος της Ε.Ε. 95 g/km να κατανεμηθεί με την εφαρμογή κοινής 

«καμπύλης τιμών» σε όλα τα επιβατηγά οχήματα κατά το ίδιο πρότυπο που είχε συμφωνηθεί και 

για την μείωση των εκπομπών ρύπων το 2008.  

            Οι απόψεις της VDA, που εκπροσωπούσε τις κερδοφόρες γερμανικές 

αυτοκινητοβιομηχανίες, προκάλεσαν την αντίδραση των Γάλλων και Ιταλών ανταγωνιστών 

τους, που είχαν μειωμένα ταμειακά διαθέσιμα, οι προϋπολογισμοί τους για την έρευνα είχαν 

συμπιεσθεί από την οικονομική επιβράδυνση και, εφόσον διατηρούνταν και για την επίτευξη του 

στόχου των  95 g/km ο ίδιος τρόπος ταξινόμησης, θα επιβαρύνονταν με απαράδεκτα υψηλό 

κόστος. Η διαφορά μεταξύ των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και των ανταγωνιστικών 

γαλλικών και ιταλικών αυτοκινητοβιομηχανιών εκδηλώθηκε και στην συνάντηση των μελών της 

ACEA, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012 στην Μαδρίτη για την δημιουργία ενός 

κοινού μετώπου απέναντι τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ένωσης. 

            Η αντίδραση της ACEA στην υιοθέτηση των «supercredits» από την Ε.Ε. υπήρξε θετική, 

καθώς θεωρήθηκε πως θα βοηθούσαν την αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε πολυδάπανες 

τεχνολογίες, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα υβριδικά, ώστε αυτά να καταστούν 

οικονομικά προσιτά στην αγορά, και θα επέτρεπαν την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων 

από ό,τι θα προσέλκυαν οι κυβερνητικές επιδοτήσεις στους καταναλωτές για την αγορά 

οχημάτων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. 

            Η ACEA, όταν το τελικό κείμενο του Κανονισμού για τον προσδιορισμό των κανόνων 

εφαρμογής της μείωσης CO2 μέχρι το 2020 έφτασε τον Απρίλιο του 2013 στην Επιτροπή 

Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, εγκατέλειψε την συναινετική στάση της και δήλωσε 

πως η μείωση των επιπέδων CO2 από τα οχήματα στην Ε.Ε  θα μπορούσε να υλοποιηθεί, υπό 

την αίρεση ότι οι στόχοι για την μετά το 2020 περίοδο θα ήταν προϊόν ανεξάρτητης εκτίμησης 

και αξιολόγησης των περιβαλλοντολογικών και οικονομικών επιπτώσεων και όχι προϊόν 

πολιτικών τοποθετήσεων, που θα αγνοούσε τις δεσμεύσεις που η Ε.Ε ανέλαβε απέναντι στην 

βιομηχανία στο πλαίσιο της CARS 2020, το πρόσφατο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για μια 

ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία.  

            Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολουθώντας στα τέλη Οκτωβρίου του 2009 το υπόδειγμα της 

νομοθετικής της πρότασης για τα επιβατηγά αυτοκίνητα, πρότεινε την σταδιακή μείωση των 

μέσων εκπομπών CO2 και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μεταξύ 2014 και 2016 στα 175 

g/km CO2. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όρισε ειδικότερα ότι ο στόχος των 175 g/km 

CO2 θα εφαρμόζεται στο 75% των οχημάτων που θα ταξινομούνται στην ΕΕ το 2014, στο 80% 

των οχημάτων που θα ταξινομούνται στην ΕΕ το 2015 και στο 100% των οχημάτων που θα 

ταξινομούνται στην ΕΕ το 2016. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης και τον 



 
 

94 

μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης των μέσων εκπομπών CO2 από τα ελαφρά επαγγελματικά 

οχήματα στα 135 g/km CO2  το 2020.  

            Η πρόταση Κανονισμού προέβλεπε πως ο υπολογισμός των εκπομπών ρύπων θα γινόταν 

με την χρήση της καμπύλης οριακών τιμών ώστε και ο μέσος όρος των 175 g/km CO2 ανά στόλο 

κατασκευαστή να επιτυγχάνεται και οι κατασκευαστές να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν 

οχήματα με εκπομπές πάνω από την καμπύλη οριακών τιμών εφόσον τα αντιστάθμιζαν με άλλα 

οχήματα που θα βρίσκονταν κάτω από την καμπύλη οριακών τιμών. Η πρόταση Κανονισμού 

προέβλεπε επίσης την επιβολή τιμήματος στους κατασκευαστές για κάθε επαγγελματικό όχημα 

που θα καταχωρείτο και θα υπερέβαινε τις μέσες εκπομπές CO2, αλλά και μέτρα ευελιξίας για 

την εφαρμογή του στόχου, όπως α) ότι κάθε όχημα με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων 

(κάτω των 50 g/km) θα υπολογίζεται ως 2,5 οχήματα το 2014, ως 1,5 όχημα το 2015 και ως 1 

όχημα από το 2016, και β) ότι οι κατασκευαστές θα μπορούσαν να συνενωθούν για να 

σχηματίσουν μια ομάδα και να ενεργούν από κοινού στην εκπλήρωση των στόχων ειδικών 

εκπομπών και πως οι ανεξάρτητοι κατασκευαστές που πωλούν λιγότερο από 22.000 οχήματα 

ετησίως θα μπορούσαν να ζητήσουν από την Επιτροπή μεμονωμένο στόχο αντί του γενικού.  

            Η πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση προτύπων επιδόσεων για τα ελαφρά 

επαγγελματικά οχήματα αξιολογήθηκε απ’ το Συμβούλιο Περιβάλλοντος το Μάρτιο του 2010 

και εκδηλώθηκε η ευρεία υποστήριξη στον μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης των μέσων 

εκπομπών CO2 στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε 135 g/km έως το 2020, αλλά παρέμεινε η 

διάσταση απόψεων από ορισμένες αντιπροσωπείες, όπως της Ιταλίας, για την προταθείσα 

χρονική αφετηρία εφαρμογής του Κανονισμού καθώς ζήτησαν την αναβολή ισχύος του 

Κανονισμού μέχρι το 2017, καθώς και από άλλες αντιπροσωπείες, που προέρχονταν από χώρες 

που δεν παρήγαγαν ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, οι οποίες ζήτησαν την αφαίρεση της 

λεγόμενης προοδευτικότητας μεταξύ 2014 και 2016.  

            Η πρόταση Κανονισμού για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα είχε διχάσει το 

Ευρωκοινοβούλιο τον Ιούνιο 2010 και είχε οδηγήσει στην διατύπωση ενστάσεων και 

εναλλακτικών προτάσεων, όπως αυτή της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου τον 

Ιούνιο, που υποστήριξε ότι θα έπρεπε να δοθεί στους κατασκευαστές παράταση έως το 2022 

αντί του 2020 για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου των 135 g/km, ή του Βρετανού 

ευρωβουλευτή Martin Callanan, ο οποίος χειριζόταν το σχετικό φάκελο στη Επιτροπή 

Περιβάλλοντος και ο οποίος πρότεινε, ως μέσο για τη μείωση των εκπομπών CO2, την επιβολή 

ορίου ταχύτητας 120 km/h για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα από το 2015.  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τις ενστάσεις και τις διατυπωθείσες 

προτάσεις, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2010 την νομοθετική της πρόταση για τα ημιφορτηγά 

τύπου βαν, περιλαμβανομένων των οχημάτων βάρους έως 3,5 τόνων που μεταφέρουν 

εμπορεύματα (βαν και αυτοκίνητα μετασκευασμένα σε βαν) και τα οχήματα που έχουν βάρος 

κάτω των 2610 kg όταν είναι άφορτα. Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε πως α) τα οχήματα 

των προαναφερθέντων κατηγοριών θα έπρεπε να μειώσουν προοδευτικά τις εκπομπές ρύπων 

τους στα 175 g/km στο 75% των οχημάτων το 2014, στο 80% το 2015, στο 100% το 2016 και 

στα 135 g/km μέχρι το 2020, β) πως οι κατασκευαστές θα κατέβαλλαν τίμημα υπέρβασης όταν 
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οι μέσες εκπομπές των οχημάτων τους θα υπερέβαιναν την καμπύλη οριακών τιμών, γ) πως οι 

κατασκευαστές θα μπορούσαν να κάνουν χρήση μέχρι το 2018 των πιστωτικών μορίων που 

αναγνωρίζονταν στα οχήματα με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα εκπομπών (κάτω των 50g/km) και 

στα οχήματα, που θα ήταν εφοδιασμένα με καινοτομίες που δεν καλύπτονται από την πρότυπη 

διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση των εκπομπών CO2 και μείωναν τις εκπομπές CO2, δ) πως οι 

κατασκευαστές θα μπορούσαν να σχηματίσουν ομάδες για να επιτύχουν από κοινού τους 

σχετικούς με τις ειδικές εκπομπές στόχους και πως οι ανεξάρτητοι κατασκευαστές με ετήσιες 

πωλήσεις χαμηλότερες από 22.000 οχήματα θα μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή αίτηση 

καθορισμού ατομικού στόχου.  

            Η ανωτέρω νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά την ενσωμάτωση 

δευτερευουσών παρατηρήσεων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την 

ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, πήρε την τελική μορφή της και εγκρίθηκε με την έκδοση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2011 της 11ης Μαΐου 2011 «σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις 

εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο 

πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από 

ελαφρά οχήματα».  

            Οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την θέσπιση αυστηρών 

περιβαλλοντολογικών προτύπων στα ελαφρά εμπορικά οχήματα που θα πωλούνται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014 επικρίθηκαν έντονα από το λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας, 

που εκπροσωπούνταν από την ACEA, όπως είχαν επικριθεί και οι αντίστοιχες νομοθετικές 

προτάσεις για τα επιβατηγά αυτοκίνητα.    

            Η ACEA απέρριψε τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

χαρακτηρίζοντας αυτές ανεφάρμοστες εντός των τόσο στενών χρονικών ορίων και επικίνδυνες 

για την ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας, που πλήττονταν από βαθιά κρίση καθώς 

ήταν ιδιαίτερα δαπανηρές επειδή θα προσέθεταν έως και 6.000 € στην τιμή κάθε οχήματος.  

            Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παράλληλα προς τις νομοθετικές τις προτάσεις για τα νέα 

πρότυπα των επιβατηγών αυτοκίνητων, πρότεινε στις 31 Ιανουαρίου 2007 και την αναθεώρηση 

των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας των καυσίμων ώστε να καταστούν “καθαρότερα” και να 

επιτραπεί η καθιέρωση λιγότερο ρυπογόνων οχημάτων και μηχανημάτων. Τα βασικά στοιχεία 

της πρότασης της Επιτροπής για την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας των 

καυσίμων ήταν:  

 1) Η υποχρέωση των προμηθευτών καυσίμων να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των καυσίμων που εμπορεύονται (τη διύλιση, τη 

μεταφορά και τη χρήση τους) και η υποχρέωση των προμηθευτών από το 2011 να μειώσουν τις 

ανά μονάδα ενέργειας εκπομπές κατά 1% ετησίως σε σύγκριση προς τα επίπεδα του 2010, ώστε 

να επέλθει μείωση κατά 10% μέχρι το 2020. 

 2) Η δυνατότητα χρήσης μίγματος βενζίνης με υψηλότερη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα 

σε οξυγονούχα πρόσθετα (οξυγονούχες ενώσεις), συμπεριλαμβανομένης της αιθανόλης μέχρι 

10%.  
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 3) Η σαφής επισήμανση των διαφόρων μιγμάτων βενζίνης ώστε να αποφεύγεται ο 

εφοδιασμός οχημάτων με ασύμβατα καύσιμα.  

 4) Η μείωση σε όχι περισσότερο από 10 μέρη ανά εκατομμύριο της περιεκτικότητας σε 

θείο όλων των τύπων καυσίμου ντίζελ που θα διατίθεντο στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 

2009.  

 Ε) Η μείωση κατά ένα τρίτο της μέγιστης επιτρεπόμενης περιεκτικότητας του ντίζελ σε 

πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH) από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

            Η πρόταση της Επιτροπής χαιρετίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη 

μέλη, αλλά με την επιφύλαξη ότι η Επιτροπή θα προχωρούσε στην θέσπιση δεσμευτικών 

«κριτηρίων αειφορίας» στα πλαίσια της αναθεωρημένης έκδοσης της Οδηγίας της Ε.Ε του 1998 

για τα καύσιμα κίνησης, η οποία θα σχετίζεται με τη χρήση της βενζίνης, του ντίζελ και του 

πετρελαίου εσωτερικής καύσης σε αυτοκίνητα, φορτηγά, φορτηγίδες, μηχανές τρακτέρ και 

μηχανήματα.  Η θέσπιση των «κριτηρίων αειφορίας» κρίθηκε απαραίτητη για να αποφευχθεί μια 

κατάσταση κατά την οποία οι ιθύνοντες των καυσίμων θα εστίαζαν αποκλειστικά στην μείωση 

των εκπομπών CO2 με το χαμηλότερο δυνατό κόστος χωρίς την εξέταση των δυνητικών 

αρνητικών περιβαλλοντικών παρενεργειών όπως η μαζική παραγωγή των βιοκαυσίμων από 

γεωργικές καλλιέργειες, η αποψίλωση των δασών, η αύξηση των τιμών των τροφίμων, η 

έλλειψη νερού. 

            Η Επιτροπή, απέναντι στις αιτιάσεις των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, επέμεινε ότι τα «κριτήρια αειφορίας» είχαν ήδη οριστεί στην Οδηγία για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που παρουσιάστηκε στις 23 Ιανουαρίου και στην οποία ορίζονταν 

πως τα βιοκαύσιμα μέχρι το 2020 θα κάλυπταν το 10% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων 

για τις μεταφορές στην Ε.Ε και πως τα βιοκαύσιμα που θα φυτεύονται σε προστατευόμενες 

περιοχές, σε υψηλής βιοποικιλότητας λιβάδια, σε δάση και σε υγροτόπους δεν θα 

προσμετρούνταν στο στόχο του 10%. 

            Η αναθεώρηση των προτύπων των καυσίμων πραγματοποιήθηκε τελικά την 29η 

Απριλίου 2009 με την έκδοση της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ, με την οποία τροποποιήθηκε η Οδηγία 

98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ, το πετρέλαιο εσωτερικής 

καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και τροποποιήθηκε η Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά 

την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και 

καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ.  

 Η Οδηγία προέβλεπε πως:  

1) αφορούσε τις τεχνικές προδιαγραφές για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στα οχήματα 

(οδικά οχήματα και μη οδικά κινητά μηχανήματα: γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες και σκάφη 

αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα) με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης και στα 

οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών απαιτήσεων 

των κινητήρων αυτών. 
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2) τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ειδικές διατάξεις για την καθιέρωση βενζίνης με 

μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg.  

3) τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν τη διάθεση στην αγορά βενζίνης με μεγίστη 

περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7 % και μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη 5%  τουλάχιστον έως 

το 2013.   

4) μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 δεν θα επιτρέπεται το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που 

προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (περιλαμβανομένων των σκαφών 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας), γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής να 

περιέχει παραπάνω από 20 mg/kg θείου.  

5) οι προμηθευτές όφειλαν να μειώσουν σταδιακά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλο 

τον κύκλο ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά 10% έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2020.   

6) τίθενται κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, για την αποφυγή δυνητικά αρνητικών 

περιβαλλοντικών παρενεργειών, από την μαζική παραγωγή βιοκαυσίμων σε γεωργικές 

καλλιέργειες, σε δασικές εκτάσεις, σε προστατευόμενες ζώνες, σε λειμώνες υψηλής 

βιοποικιλότητας, σε υγροβιότοπους, σε τυρφώνες. 

            Η στάση της ACEA απέναντι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

αναθεώρηση των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας των καυσίμων υπήρξε και θετική και 

παραγωγική με τις γόνιμες και χρήσιμες παρατηρήσεις της. Η ACEA υποστήριξε την ευρύτερη 

εισαγωγή των κατάλληλων βιοκαυσίμων ως μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη 

μείωση των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές και δήλωσε την πεποίθησή της α) πως 

υπάρχουν οι τεχνολογικές λύσεις ώστε να είναι συμβατή η υψηλότερη περιεκτικότητα 

βιοκαυσίμων με τον υφιστάμενο στόλο, β) πως μπορεί να προβλέψει την ύπαρξη υψηλότερων 

επιπέδων αιθανόλης στη βενζίνη και γ) πως τεχνολογικά δεν ήταν αναγκαία η αύξηση της πίεσης 

των ατμών, που προβλέπονται στο πρότυπο της EN 228, για να αυξηθεί το ποσοστό της 

αιθανόλης στην βενζίνη άνω του 10%.  

            Η  ACEA θεώρησε ως εσφαλμένη την απόδοση της αναθεώρησης της κοινοτικής 

οδηγίας σε περιβαλλοντολογικούς λόγους, καθώς στο παράρτημα VI της πρότασης Οδηγίας της 

Επιτροπής αναφέρονταν η απόκλιση της τάσης ατμών. Η απόκλιση της τάσης ατμών, κατά την 

ACEA, δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς αυτή 

θα επέτρεπε την αύξηση της μέγιστης πίεσης ατμού το καλοκαίρι από 60kPa έως 68kPa με 

βενζίνη με μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη 5% v/v, και αυτό θα είχε άμεση επίδραση στην 

ικανότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών των οχημάτων να ελέγχουν την εξάτμιση και 

τις εξαερώσεις των εκπομπών από τα οχήματα. Η ACEA παρατήρησε επίσης πως οι 

σχεδιαστικές αλλαγές και το υψηλότερο κόστος του ανεφοδιασμού των οχημάτων και των 

συστημάτων ελέγχουν των αναθυμιάσεων δεν είχαν αντιμετωπιστεί και δεν είχαν προσμετρηθεί 

στο αρνητικό περιβαλλοντικό κόστος της πρότασης από την Επιτροπή και πως η πρόταση 

Οδηγίας δεν ήταν σύμφωνη με τις αρχές της βέλτιστης νομοθεσίας, καθώς δεν πληρούσε τους 
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στόχους της CARS21 και δεν μεριμνούσε για την ισόρροπη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για 

τη μείωση των εκπομπών CO2. 

            Η ACEA κατέκρινε επίσης την απόφαση της Επιτροπής να εγκρίνει, ως μόνη αποδεκτή 

λύση βιοκαυσίμων, αυτήν της προσθήκης αιθανόλης στη βενζίνη και ζήτησε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο να τροποποιήσει την πρόταση της Επιτροπής ώστε να επιτραπεί η χρήση 

οποιουδήποτε βιο-στοιχείου στα βιοκαύσιμα, καθώς σε αντίθετη περίπτωση α) θα εισαγόταν 

διάκριση έναντι άλλων λύσεων, β) θα αύξανε την χρήση της βιομάζας στα καύσιμα των οδικών 

μεταφορών και γ) θα ωφελούσε μόνο ένα βιομηχανικό τομέα. Τόνισε επίσης την ανάγκη να 

αποκλειστεί η χρήση μεταλλικών προσθέτων και υποστήριξε πλήρως την απαίτηση για 

απορρυπαντικά στη βενζίνη και το ντίζελ στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα καύσιμα και κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η συμπερίληψη της άρσης της πίεσης ατμού, απλώς για να ικανοποιήσει 

την αυξημένη χρήση της αιθανόλης στη βενζίνη, δεν μπορούσε να στηριχθεί και κάλεσε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψει την απόκλιση της τάσης ατμών για την αιθανόλη στο 

παράρτημα VI του Σχεδίου Οδηγίας που υπέβαλλε η Επιτροπή. 
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Συμπεράσματα 

 

            Οι ομάδες συμφερόντων είναι ένα χρήσιμο και απαραίτητο μέρος μιας ανοιχτής, 

δημοκρατικής διαδικασίας. Η παρουσία και η δράση τους συνεισφέρουν στην πολιτική 

σταθερότητα, διευρύνοντας τη συμμετοχή και τον κοινωνικό έλεγχο, ενισχύοντας και την ίδια τη 

δημοκρατική διαδικασία. Τόσο η συμμετοχή όσο και ο κοινωνικός έλεγχος προϋποθέτουν τη 

γνώση και την πληροφόρηση από επαρκώς ενημερωμένες ομάδες, ανοιχτές στην κοινωνία των 

πολιτών για μια ευρεία διαβούλευση. Απαραίτητη σταθερά σε όλα αυτά είναι η διαφάνεια. Οι 

πολίτες μπορούν, και μάλιστα επιβάλλεται, να προσδοκούν ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της Ε.Ε. είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής και ανοικτή. Όσο πιο ανοικτή είναι η διαδικασία 

αυτή, τόσο ευκολότερα διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση και αποφεύγονται οι 

αδικαιολόγητες πιέσεις και η παράνομη ή προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε φορείς 

λήψης αποφάσεων. Η διαφάνεια παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο για να ενθαρρύνονται οι 

πολίτες της Ένωσης να συμμετέχουν πιο ενεργά στον δημοκρατικό βίο της.   

            Η κύρια κριτική ασκείται στη σημερινή κατάσταση και αφορά την έλλειψη διαφάνειας 

στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την δυσπιστία που υπάρχει στην κοινωνία απέναντι στις ομάδες 

συμφερόντων, παρά την θέσπιση του Μητρώου Διαφάνειας και το έργο καταγραφής όσο το 

δυνατό περισσότερων ομάδων σε αυτό. Αυτήν την στιγμή το πρόβλημα και η έντονη κριτική 

εντοπίζονται στο γεγονός πως το Μητρώο Διαφάνειας εξακολουθεί να παραμένει εθελοντικό και 

όχι υποχρεωτικό, με περίπου το 25% των ομάδων συμφερόντων και το 60% των ΜΚΟ να 

παραμένουν μη εγγεγραμμένα. Παράλληλα, το κείμενο του Μητρώου Διαφάνειας εξακολουθεί 

να παρουσιάζει κάποιες σοβαρές αδυναμίες, καθώς δεν εμποδίζει τους ευρωβουλευτές από το να 

εργαστούν σαν εκπρόσωποι μιας ομάδας συμφερόντων μετά τη λήξη της θητείας τους και δεν 

απαιτεί οι ευρωβουλευτές να τηρούν αρχείο με όλες τις σημαντικές συναντήσεις με τους 

εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων σε σχέση με την εργασία τους. 

            Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην αδιάκοπη πορεία της Ένωσης στο να 

οριοθετήσει και να ορίσει την πολιτική της ταυτότητα καθώς εξελίσσεται, συνεχίζει η ίδια η Ε.Ε. 

να πρωταγωνιστεί σε αρκετούς τομείς του παγκόσμιου στερεώματος. Μέσα στο πλαίσια αυτά, 

επιδιώκει να θέσει τους όρους και σε ζητήματα μέσα στους κόλπους της. Ένα από τα ζητήματα 

αυτά αφορά και τους φιλόδοξους στόχους της για την θέσπιση αυστηρών περιορισμών στην 

εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από τα επιβατηγά και ελαφρά εμπορικά οχήματα εντός 

μεσοπρόθεσμου χρονικού διαστήματος. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του 

λόμπι των αυτοκινητοβιομηχανιών, το οποίο επιθυμούσε την διατήρηση του status quo που είχε 

διαμορφωθεί το 1997 με την εθελοντική δέσμευση των ευρωπαϊκών, ιαπωνικών και κορεατικών 

αυτοκινητοβιομηχανιών να περιορίσουν τις εκπομπές CO2 στα νέα αυτοκίνητα που θα 

πουλούσαν στην Ε.Ε.. Η αντίδραση του λόμπι των αυτοκινητοβιομηχανιών εκδηλώθηκε με την 

ενεργοποίηση των συλλογικών οργανώσεων εκπροσώπησης των κατασκευαστών αυτοκινήτων  

σε εθνικό ή πολυεθνές πλαίσιο, όπως η ACEA, η KAMA, η JAMA και η VDA. 
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            Η ACEA και η JAMA υπήρξαν, μεταξύ των ανωτέρω οργανώσεων, οι πιο δραστήριες 

και μαχητικές και ανέπτυξαν κοινή επιχειρηματολογία. Η στρατηγική της ACEA και της JAMA 

στηρίχθηκε προσεκτικά, όχι στην αμφισβήτηση της αναγκαιότητας της μείωσης του μέσου όρου 

των εκπομπών στα 120 g/km CO2 ή στην αμφισβήτηση της τεχνολογικής δυνατότητας επίτευξης 

της μείωσης, αλλά στην προβολή μίας εναλλακτικής πρότασης για την επίτευξη του στόχου. Η 

ACEA και η JAMA προέβαλλαν την άποψη πως ο στόχος των 120 g/km CO2 θα μπορούσε να 

επιτευχθεί μόνο στα πλαίσια μίας συνολικά οικονομικά αποτελεσματικής πολιτικής που θα 

συνδύαζε την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας με την προώθηση 

τόσο των τεχνολογικών βελτιώσεων των οχημάτων όσο και με τις βελτιώσεις στις οδικές 

υποδομές, την προώθηση καθαρότερων καυσίμων και βιοκαυσίμων, την αλλαγή της οδικής 

συμπεριφοράς των οδηγών και την παροχή κινήτρων για την αγορά οχημάτων που 

ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες.  

            Οι λομπίστες της ACEA, αντί να αμφισβητήσουν τους φιλόδοξους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την υιοθέτησή τους, 

προσπάθησαν να ελέγξουν την διαδικασία θέτοντας την δική τους ατζέντα και τους δικούς 

μαξιμαλιστικούς στόχους, που ήταν α) να μην επωμιστούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες 

αποκλειστικά το κόστος της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής και β) να χαλαρώσουν τους κανόνες 

εντός των οποίων θα δρούσαν οι αυτοκινητοβιομηχανίες.  

            Τα οικονομικά επιχειρήματα κατείχαν περίοπτη θέση στην επιχειρηματολογία της 

ACEA, καθώς μπορούσαν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των τεχνοκρατών της Ένωσης και 

των εθνικών κυβερνήσεων και την επιδιωκόμενη αναδίπλωσή τους. Η ACEA υποστήριξε 

επανειλημμένα πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μη ισορροπημένη, οικονομικά 

αναποτελεσματική και υπερβολικά δαπανηρή, ούσα μέχρι και δέκα φορές πιο ακριβή από ό,τι θα 

ήταν τα περισσότερο αποτελεσματικά μέτρα, όπως α) η αύξηση της χρήσης των βιοκαυσίμων, β) 

η βελτίωση των υποδομών, γ) η διαχείριση της κυκλοφορίας, και σε επίπεδο τεχνολογικών 

βελτιώσεων των αυτοκινήτων με την α) βελτίωση στην τεχνολογία των κινητήρων και την 

αεροδυναμική, β) μείωση του βάρους των οχημάτων, γ) τυποποίηση σε κάθε μοντέλο 

τεχνολογιών όπως το start-stop, οι δείκτες αλλαγής ταχυτήτων, οι συσκευές παρακολούθησης 

της πίεσης των ελαστικών και τα αποδοτικότερα κλιματιστικά. 

            Η στρατηγική που ανέπτυξαν οι λομπίστες της ACEA, αν και δεν επέτυχε το σύνολο των 

στόχων των αυτοκινητοβιομηχανιών, υπήρξε επιτυχής, καθώς εκμεταλλεύτηκε τις διαφορετικές 

απόψεις που αναπτύχθηκαν στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις διαφορετικές 

απόψεις μεταξύ των επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προβάλει και τελικά να 

επιβάλει σταδιακά την υιοθέτηση χαλαρότερων κανόνων και διαδικασιών. Η στρατηγική αυτή 

οδήγησε τελικά α) στην σταδιακή ποσοτική εφαρμογή του στόχου των 120 g/km CO2 όχι μέχρι 

το 2012 αλλά με αφετηρία το 2012, β) στον υπολογισμό του στόχου επί του μέσου όρου των 

εκπομπών του στόλου κάθε κατασκευαστή και με την χρήση στον υπολογισμό των ευνοϊκών για 

τις αυτοκινητοβιομηχανίες μέσων ειδικών εκπομπών CO2 από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα με 

εκπομπές CO2 κάτω των 50 g/km CO2.   
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            Η ACEA, παρά την αδυναμία της να επιτύχει το σύνολο των στόχων των 

αυτοκινητοβιομηχανιών και την αδυναμία της να αποτρέψει το ρήγμα που προέκυψε στους 

κόλπους της για το ζήτημα της «κλίσης της καμπύλης», έδρασε επιτυχημένα στην εκπροσώπηση 

των αυτοκινητοβιομηχανιών. Απόδειξη της επιτυχίας της ACEA είναι και το γεγονός πως όταν η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε το 2010 το ζήτημα της θέσπισης αυστηρών περιβαλλοντολογικών 

προτύπων στα ελαφρά εμπορικά οχήματα και το 2012 το ζήτημα του καθορισμού των κανόνων 

με τους οποίους θα επιτυγχάνονταν οι στόχοι που είχαν τεθεί για την μείωση των μέσων 

εκπομπών από τα νέα επιβατηγά οχήματα σε 95 g/km CO2, τα μέλη της δεν αμφισβήτησαν την 

διαδικασία, τους στόχους και τα μέσα επίτευξης των στόχων, αλλά μόνο τον χρονικό ορίζοντα 

εφαρμογής, και αυτό γιατί οι διαδικασίες που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν προϊόν των 

παρασκηνιακών δραστηριοτήτων της ACEA και περιελάμβαναν πλήθος υπαναχωρήσεων προς 

τον κλάδο των αυτοκινητοβιομηχανιών, καθώς εμπεριείχαν το μεγαλύτερο μέρος από τις 

απαιτήσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών. 
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