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Πρüλογοσ

Ένα αποτελεσµατικü, αποδοτικü και ευέλικτο µεταφορικü σύστηµα είναι
απαραίτητο για τισ οικονοµικέσ δραστηριüτητεσ και την ποιüτητα τησ
ζωήσ. Οι πολίτεσ απαιτούν και αναµένουνέναν άνετο και οικονοµικü
τρüπο µετακίνησησ για τη δουλειά, την µüρφωση και τισ ενασχολήσεισ
του ελεύθερου χρüνου τουσ. Αλλά το σύστηµα µεταφορών που έχει
αναπτυχθεί στην ΕΕ, για την κάλυψη αυτών των αναγκών εγκυµονεί
σηµαντικούσ και αυξανüµενουσ κινδύνουσ για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία και φθάνει να αναιρεί τουσ ίδιουσ του τουσ στüχουσ
(“üταν üλοι κυκλοφορούν δεν πάει πουθενά κανείσ”).
Για την εξισορρüπηση αυτών των φαινοµενικά αντιτιθέµενων
επιδιώξεων, καθοριστική είναι η ανάπτυξη πολιτικών που θα
ενσωµατώνουν την προβληµατική γύρω απü το περιβάλλον και την
αειφορία στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τισ µεταφορέσ και τισ
σχετικέσ πολιτικέσ. Σύµφωνα µε την συνθήκη του Άµστερνταµ, η η
αειφορία στον τοµέα των µεταφορών, üπωσ και στουσ άλλουσ τοµείσ
αποτελεί στüχο για την ΕΕ. Πολλά πρέπει συνεπώσ να γίνουν προσ την
κατεύθυνση αυτή.
«∆εν µπορεί κανείσ να διαχειριστεί αυτü που δεν µπορεί να µετρήσει». Η
επιτυχία των σηµερινών και των µελλοντικών ολοκληρωµένων πολιτικών
µπορεί να εκτιµηθεί, µüνο µε τον προσδιορισµü βασικών δεικτών ικανών
να µετρηθούν και να αντιπαραβληθούν µε τουσ συγκεκριµένουσ
πολιτικούσ στüχουσ. Ο φορέασ “Τransport and Environmental
Reporting Mechanism” (TERM) έχει ιδρυθεί ειδικά για αυτü το σκοπü.
Αυτή είναι η πρώτη έκθεση TERM που βασίζεται στην χρήση δεικτών
και έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη µέλη να
παρακολουθήσουν τα αποτελέσµατα των στρατηγικών, για την
ολοκλήρωση των µεταφορών, για να διαπιστώσουν τισ µεταβολέσ των
παραµέτρων που έχουν κρίσιµη σηµασία ωσ εργαλεία παρεµβατικήσ
πολιτικήσ (üπωσ είναι οι επενδύσεισ, τα οικονοµικά εργαλεία, ο
χωροταξικüσ σχεδιασµüσ και η δηµιουργία υποδοµήσ), και να δώσει την
δυνατüτητα στην κοινωνία να κρίνει τα αποτελέσµατα αυτά. Η παρούσα
έκθεση αναµένεταιι να χρησιµοποιηθεί ωσ µοντέλο για εκθέσεισ δεικτών
και για άλλουσ κλάδουσ στο επίπεδο τησ ΕΕ.
Η εικüνα που παρουσιάζεται προκαλεί σοβαρούσ προβληµατισµούσ. Η
παραδοσιακή προσέγγιση των περιβαλλοντικών ρυθµίσεων, üπωσ ο
καθορισµüσ προτύπων για τα οχήµατα και τα καύσιµα, έχει οδηγήσει σε
σηµαντικέσ βελτιώσεισ. Αλλά το µεγαλύτερο µέροσ απü τα οφέλη
εξουδετερώνεται γρήγορα απü τον αυξανüµενο üγκο των µεταφορών,
κυρίωσ των µεταφορών µε ιδιωτικά αυτοκίνητα και των
αεροµεταφορών, καθώσ και απü την θέση σε κυκλοφορία βαρύτερων
οχηµάτων µε µεγαλύτερη ισχύ. Εκτüσ απü τα περιβαλλοντικά
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προβλήµατα και τα προβλήµατα υγείασ που σχετίζονται µε τισ ρύπανση
απü τισ µεταφορέσ, τα οδικά ατυχήµατα συνεχίζουν να απαιτούν έναν
βαρύ φüρο αίµατοσ.
Είναι προφανέσ üτι χρειάζονται σηµαντικέσ προσπάθειεσ για να
χαλαρώσει η σύνδεση των µεταφορών µε την οικονοµική ανάπτυξη.
Αυτü απαιτεί µετάβαση απü τισ πολιτικέσ µεταφορών των τελευταίων
δεκαετιών, που ήταν κυρίωσ προσανατολισµένεσ στη προσφορά (µε
επίκεντρο την ανάπτυξη τησ υποδοµήσ των οδικών µεταφορών και την
προώθηση του αυτοκινήτου) προσ πολιτικέσ περισσüτερο
ολοκληρωµένεσ και προσανατολισµένεσ στη ζήτηση, που να είναι
σχεδιασµένεσ ώστε να διευκολύνουν την πρüσβαση και συγχρüνωσ να
περιορίζουν την αύξηση τησ οδικήσ κυκλοφορίασ. Αυτü απαιτεί για
παράδειγµα, καλύτερα συντονισµένο χωροταξικü σχεδιασµü και
σχεδιασµü υποδοµήσ, σωστέσ και αποδοτικέσ τιµέσ, τηλεπικοινωνίεσ και
εκπαίδευση του κοινού. Για να επιτευχθούν οι στüχοι του Κιüτο και να
προχωρήσουµε παραπέρα(καθώσ θα χρειαστεί να µειωθούν περαιτέρω
οι εκποµπέσ των αερίων του θερµοκηπίου) είναι επίσησ απαραίτητο να
περιοριστεί σηµαντικά η χρήση των ορυκτών καυσίµων στισ µεταφορέσ.
Αυτü θα έφερνε πολλαπλü κέρδοσ καθώσ θα µασ επέτρεπε να
αντιµετωπίσουµε συγχρüνωσ και άλλα σοβαρά προβλήµατα
ατµοσφαιρικήσ ρύπανσησ (üπωσ είναι η üξινη βροχή, η ατµοσφαιρική
ρύπανση των αστικών περιοχών και ο ευτροφισµüσ).
∆ιάφορεσ οµάδεσ παίζουν ρüλο στην διαδικασία τησ ολοκλήρωσησ. Η
αποτελεσµατικüτητα τησ διαδικασίασ έγκειται στην συνεργασία των
υπευθύνων για την χάραξη πολιτικήσ τüσο στο επίπεδο ΕΕ, üσο και σε
εθνικü, περιφερειακü και τοπικü επίπεδο (στουσ τοµείσ των µεταφορών,
του περιβάλλοντοσ, τησ οικονοµίασ, τησ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και
του χωροταξικού σχεδιασµού). Η βιοµηχανία, οι φορείσ του τοµέα των
µεταφορών και οι χρήστεσ θα πρέπει επίσησ να παίξουν το ρüλο τουσ.
Ο φορέασ TERM είναι µία συµµετοχική διαδικασία, που περιλαµβάνει
τον Ευρωπαϊκü Οργανισµü Περιβάλλοντοσ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών, Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντοσ και
Eurostat) και τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε εντολή του Συµβουλίου.
Σχüλια και πληροφορίεσ απü υπεύθυνουσ χάραξησ πολιτικήσ και
ενδιαφερüµενεσ οµάδεσ είναι ευπρüσδεκτεσ. Αυτά θα µα βοηθήσουν να
βελτιώσουµε τουσ δείκτεσ και να τουσ ταιριάξουµε καλύτερα στην
πληροφüρηση που χρειάζονται οι πολιτικοί ιθύνοντεσ και το κοινü.
Είµαι σίγουροσ üτι η παρούσα αλλά και οι µελλοντικέσ εκθέσεισ δεικτών
του TERM θα βοηθήσουν στο να γίνει ο τοµέασ των µεταφορών
περισσüτερο αποδοτικüσ σε σχέση µε το περιβάλλον («περισσüτερη
ευηµερία απü λιγüτερη φύση») και πιο υπεύθυνοσ.

Domingo Jimιnez-Beltrαn
Εκτελεστικüσ ∆ιευθυντήσ
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Βαδßζουµε προσ την σωστÞ
κατεýθυνση;
Η συνθήκη του Άµστερνταµ προβλέπει την ολοκλήρωση των
περιβαλλοντικών και τοµεακών πολιτικών. Το Ευρωπαϊκü Συµβούλιο
στην ∆ιάσκεψη Κορυφήσ στο Κάρντιφ το 1998, απαίτησε απü την
Επιτροπή και τουσ υπουργούσ µεταφορών να εστιάσουν τισ
προσπάθειέσ τουσ στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων στρατηγικών για τισ
µεταφορέσ και το περιβάλλον. Την ίδια ώρα, και κατüπιν
προκαταρτικήσ εργασίασ απü τον Ευρωπαϊκü Οργανισµü
Περιβάλλοντοσ για τουσ δείκτεσ µεταφορών και περιβάλλοντοσ, το
µεικτü Συµβούλιο Μεταφορών και Περιβάλλοντοσ, κάλεσε την
Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκü Οργανισµü Περιβάλλοντοσ να ιδρύσουν
έναν φορέα αρµüδιο για την σύνταξη εκθέσεων Environment and
Transport Reporting Mechanism (ΤΕΡΜ), που θα επιτρέψει στουσ
υπεύθυνουσ χάραξησ πολιτικήσ να εκτιµήσουν την πρüοδο των
πολιτικών τουσ για την ολοκλήρωση.
Η παρούσα ανάλυση συνοψίζει τα ευρήµατα τησ πρώτησ έκθεσησ
δεικτών TERM. Χειρίζεται επτά ερωτήµατα που οι αρµüδιοι
χάραξησ πολιτικήσ στην ΕΕ θεωρούν κρίσιµεσ ερωτήσεισ για την
κατανüηση του αν τα ισχύοντα µέτρα και µέσα τησ σηµερινήσ
πολιτικήσ έχουν κάποια επιρροή στισ αλληλεπιδράσεισ µεταξύ
µεταφορών και περιβάλλοντοσ προσ µία κατεύθυνση αειφορίασ
(βλέπε πλαίσιο 1).

Πλαßσιο 1: ΕπτÜ βασικÝσ ερωτÞσεισ για την ολοκλÞρωση
1. Βελτιþνεται η περιβαλλοντικÞ συµπεριφορÜ στον τοµÝα των µεταφορþν;
2. Γινüµαστε καλýτεροι στο να διαχειριζüµαστε τισ ανÜγκεσ των µεταφορþν και να
βελτιþνουµε την ισορροπßα µεταξý των διαφüρων µÝσων;
3. Ο χωροταξικüσ σχεδιασµüσ και ο σχεδιασµüσ των µεταφορþν Ýχουν αρχßσει να
συντονßζονται καλýτερα οýτωσ þστε να συµβαδßζουν οι ανÜγκεσ των µεταφορþν
µε τισ ανÜγκεσ πρüσβασησ;
4. Βελτιþνουµε τη χρÞση τησ δυναµικüτητασ τησ υποδοµÞσ των µεταφορþν, þστε
να βαδßζουµε προσ Ýνα σýστηµα µεταφορþν που εßναι πιο ισορροπηµÝνο µεταξý
των διαφορετικþν τýπων µεταφορÜσ;
5. Βαδßζουµε προσ Ýνα σýστηµα διατßµησησ που εßναι σωστüτερο και πιο
αποδοτικü και που εξασφαλßζει την κÜλυψη των λοιπþν εξüδων;
6. Πüσο γρÞγορα εφαρµüζονται οι βελτιωµÝνεσ τεχνολογßεσ και πüσο αποδοτικÜ
χρησιµοποιοýνται τα τροχοφüρα;
7. Πüσο αποτελεσµατικÜ χρησιµοποιοýνται τα εργαλεßα τησ περιβαλλοντικÞσ
διαχεßρισησ και ελÝγχου για να υποστηρßξουν πολιτικÝσ και λÞψεισ αποφÜσεων;

Περßληψη

Μέχρι πρüσφατα το κύριο µέσο που χρησιµοποιείτο για να
µετριάσει τισ περιβαλλοντικέσ επιπτώσεισ απü τισ µεταφορέσ ήταν
η περιβαλλοντική νοµοθεσία, κυρίωσ µέσω τησ ύπαρξησ
προτύπων για τα οχήµατα και την ποιüτητα των καυσίµων. Αυτή
η εκτίµηση δείχνει üτι ενώ τέτοιεσ τακτικέσ που αφορούν στα
τελικά στάδια έχουν οδηγήσει σε πρüοδο σε ορισµένουσ τοµείσ,
τα οφέλη συνήθωσ εξουδετερώνονται απü τουσ αυξανüµενουσ
üγκουσ µεταφορών και απü τη χρήση βαρύτερων και πιο µεγάλησ
ισχύοσ οχηµάτων. Το αποτέλεσµα είναι üτι οι µεταφορέσ έχουν
γίνει ένασ απü τουσ σηµαντικüτερουσ τοµείσ που συνεισφέρουν σε
διάφορεσ σηµαντικέσ περιβαλλοντικέσ επιπτώσεισ (κλιµατικέσ
αλλαγέσ, οξίνιση, τοπική ατµοσφαιρική ρύπανση, απώλεια
βιοποικιλüτητασ και θüρυβοσ). Τα οδικά ατυχήµατα συνεχίζουν
να προκαλούν πολλούσ θανάτουσ, τραυµατισµούσ και υλικέσ
απώλειεσ , παρüτι έχουν επιτευχθεί σηµαντικέσ βελτιώσεισ στισ
πρüσφατεσ δεκαετίεσ.
Για να επιτευχθούν διεθνείσ και εθνικοί περιβαλλοντικοί στüχοι,
χρειάζεται να αυξηθεί η ώθηση στισ πολιτικέσ για να
ελαχιστοποιηθεί η σύνδεση µεταξύ των αναγκών για µεταφορέσ
και τησ οικονοµικήσ ανάπτυξησ και να µετακινηθεί η ισορροπία
προσ τρüπουσ µεταφορών που θα βλάπτουν λιγüτερο το
περιβάλλον. Αυτü απαιτεί περισσüτερη προληπτική δράση απü τα
αρµüδια υπουργεία (µεταφορών και περιβάλλοντοσ) που είναι
κυρίωσ υπεύθυνα για τισ «κινητήριεσ δυνάµεισ». Το σχέδιο δράσησ
1995-2000 τησ Κοινήσ Πολιτικήσ Μεταφορών (ΚΠΜ), ήδη
ξεκίνησε κάποιεσ στρατηγικέσ που ίσωσ στο απώτερο µέλλον
βοηθήσουν στο να αλλάξουν κάποιεσ µη ευνοϊκέσ τάσεισ, για
παράδειγµα λογικέσ και αποδοτικέσ τιµέσ, αναγέννηση των
σιδηροδρüµων, προώθηση συνδυασµένων µεταφορών και
καλύτερη δυνατή χρήση τησ υπάρχουσασ υποδοµήσ. Εντούτοισ η
εφαρµογή αυτών των στρατηγικών συναντά πολλέσ δυσκολίεσ και
η επίδρασή τουσ δεν έχει ακüµα φανεί σε κάποιεσ σηµαντικέσ
διαφοροποιήσεισ στην µεταφορική δραστηριüτητα. Επιπλέον οι
έννοιεσ τησ διαχείρισησ αναγκών, τησ ευκολίασ πρüσβασησ και τησ
οικολογικήσ αποδοτικüτητασ χρειάζονται µία καλύτερη απεικüνιση
στισ πολιτικέσ µεταφορών τησ ΕΕ.
Παρüτι η εκτίµηση επικεντρώνεται κυρίωσ σε εξελίξεισ στην ΕΕ,
µπορεί να πάρει ένα σηµαντικü µάθηµα απü την σύγκριση τησ
εθνικήσ απüδοσησ, καθώσ αυτü θα µπορούσε να δώσει χρήσιµεσ
πληροφορίεσ για την απüδοση των µέτρων τησ συγκεκριµένησ
πολιτικήσ. Ο TERM θα εξελιχθεί ωσ ένα εργαλείο για την
αξιολüγηση των επιδüσεων µε αυτü τον σκοπü.
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Υπάρχουν διάφορα κοινά χαρακτηριστικά στο επίπεδο των
κρατών µελών. Για παράδειγµα, οι ανάγκεσ για µεταφορέσ, η
κατανάλωση ενέργειασ και οι εκποµπέσ CO2 αυξάνονται στισ
περισσüτερεσ χώρεσ. Η ποικιλία των µεταφορικών µέσων µε
συνεχώσ αυξανüµενο ρυθµü τείνει προσ την κατεύθυνση των
οδικών µεταφορών, και οι αέριεσ µεταφορέσ εξελίσσονται
γρήγορα, προσ ζηµία των µέσων µεταφοράσ που είναι περισσüτερο
φιλικά προσ το περιβάλλον. Υπάρχουν ωστüσο σηµαντικέσ
διαφορέσ στην προσέγγιση για την δηµιουργία ενüσ συστήµατοσ
µεταφορών που να ανταποκρίνεται καλύτερα στισ απαιτήσεισ τησ
αειφορίασ. Για παράδειγµα οι σκανδιναβικέσ χώρεσ
χρησιµοποιούν πολύ περισσüτερουσ φüρουσ, άλλουσ µηχανισµούσ
τιµολüγησησ και σχεδιασµü για τισ χρήσεισ γησ απü üτι άλλεσ χώρεσ
τησ Νüτιασ Ευρώπησ. Μερικέσ χώρεσ üπωσ η Αυστρία, η ∆ανία, η
Φιλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία έχουν αναπτύξει
περιβαλλοντικά σχέδια δράσησ και έχουν θεσπίσει στüχουσ για τον
τοµέα των µεταφορών. Μερικέσ έχουν επίσησ δηµιουργήσει
συνθήκεσ για να εκτελούν στρατηγικέσ περιβαλλοντικέσ εκτιµήσεισ
διαφüρων πολιτικών, σχεδίων και προγραµµάτων για τισ
µεταφορέσ. Αυτü προάγει τον περιβαλλοντικü προβληµατισµü και
διασφαλίζει την συµµετοχή των περιβαλλοντικών αρχών και του
κοινού στη λήψη αποφάσεων.

Περßληψη
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Ερþτηση
ολοκλÞρωσησ

Πßνακασ 1: ΠοιοτικÞ εκτßµηση των τÜσεων των βασικþν δεικτþν
Βασικοß
δεßκτεσ

1

ΕκποµπÝσ
απü:
CO 2
ΠΟΕΠΜ
NO x

2

ΜεταφορÜ
επιβατþν

3

4

5

Εκτßµηση των τÜσεων των δεικτων

Στüχοι ολοκληρωσησ

A

B

D

DK

E

F

FIN GR

I

IRL

L

NL

P

S

UK

EU

Επßτευξη των διεθνþν στüχων για
την µεßωση των εκποµπþν

Αποσýνδεση τησ οικονοµικÞσ
δραστηριüτητασ απü τισ ανÜγκεσ
των επιβατικþν µεταφορþν
Βελτßωση των µεριδßων του
σιδηρüδροµου, των µÝσων
µαζικþν µεταφορþν του
βαδßσµατοσ και τησ ποδηλασßασ
ΑποδÝσµευση τησ οικονοµικÞσ
ΜεταφορÝσ
εµπορευµÜτων δραστηριüτητασ απü τισ ανÜγκεσ
για µεταφορÝσ εµπορευµÜτων
Βελτßωση µεριδßων των
σιδηροδρüµων , ποταµßων και
παρακτßων µεταφορþν
ΜÝσοσ üροσ
διÜρκειασ
διαδροµÞσ για
τη δουλειÜ, τα
ψþνια, την
εκπαßδευση
και την
ψυχαγωγßα
Επενδýσεισ
στην
υποδοµÞ των
µεταφορþν
ΠραγµατικÝσ
αλλαγÝσ στισ
τιµÝσ των
µεταφορþν

Βελτßωση τησ πρüσβασησ σε
βασικÝσ υπηρεσßεσ µε µÝσα φιλικÜ
προσ το περιβÜλλον

Βαθµüσ
περιορισµοý
των λοιπþν
κοστþν (1)

ΠλÞρησ ανÜκτηση των δαπανþν
για το περιβÜλλον και τα
ατυχÞµατα

6 ΕνεργειακÞ
Ýνταση

? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

? ? ?

? ?

?

? ?

?

Προτεραιüτητα στην ανÜπτυξη
µÝσων µεταφορþν φιλικþν προσ το
περιβÜλλον
Προþθηση των σιδηροδροµικþν
και µÝσων µαζικþν µεταφορþν µε
γνþµονα την τιµÞ

Μεßωση τησ χρÞσησ ενÝργειασ ανÜ
µονÜδα µεταφορÜσ

? ? ? ? ? ? ?

? ?

? ?

?

?

7 ΕφαρµογÞ των ΟλοκλÞρωση προβληµατισµþν για
ολοκληρωµÝνων το περιβÜλλον και την ασφÜλεια
στη στρατηγικÞ των µεταφορþν
στρατηγικþν
µεταφορÜσ (1)

?
(1)

θετικÞ τÜση (στην κατεýθυνση του
στüχου);
κÜποια θετικÞ εξÝλιξη (αλλÜ
ανεπαρκÞσ για να επιτευχθεß ο
στüχοσ);
µη ευνοϊκÞ τÜση (πολý µακριÜ απü το
στüχο);
ποσοτικÜ δεδοµÝνα δεν υπÜρχουν, Þ
εßναι ελλιπÞ
δεν υπÜρχουν ιστορικÜ στοιχεßα: η
εκτßµηση αφορÜ στη ισχýουσα
κατÜσταση και δεν αντιπροσωπεýει
τÜση

ΑυτÞ η εκτßµηση βασßζεται κυρßωσ στισ τÜσεισ των δεικτþν.
Καθþσ υπÜρχει Ýνα αναπüφευκτο χρονικü κενü απü την
καθιÝρωση τησ πολιτικÞσ, στην εφαρµογÞ και την εµφÜνιση των
επιδρÜσεων στισ τÜσεισ των δεικτþν, µßα «αρνητικÞ» τÜση δεν
σηµαßνει απαραßτητα üτι δεν λαµβÜνεται καµßα θετικÞ πολιτικÞ
για να αλλαχθοýν αυτÝσ οι παρÜµετροι. Η παρακολοýθηση αυτþν
των βασικþν δεικτþν εßναι το πρþτο βÞµα προσ την διαχεßριση
ισχυüντων και µελλοντικþν πολιτικþν. Για παρÜδειγµα,
επισηµαßνοντασ τισ τιµÝσ στο χρÞστη üπωσ γßνεται στο ΗνωµÝνο
Βασßλειο και στην ∆ανßα, µποροýν να καθοριστοýν τα µÝτρα
εκεßνα που θα προωθÞσουν µια λογικÞ και αποδοτικÞ
κοστολüγηση.
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Βαδßζουµε προσ τη σωστÞ κατεýθυνση;

31 ∆εßκτεσ TERM που θα
απαντÞσουν σε 7 ερωτÞσεισ
ολοκλÞρωσησ
Το κύριο αποτέλεσµα του TERM θα είναι µία σειρά τακτικών
εκθέσεων που θα βασίζονται σε δείκτεσ µέσα απü τουσ οποίουσ θα
µπορούν να παρακολουθούνται η αποτελεσµατικüτητα των
στρατηγικών ολοκλήρωσησ για τισ µεταφορέσ και το περιβάλλον. Ο
πίνακασ 2 δίνει µία περιληπτική σύνοψη των δεικτών που
απαρτίζουν τον πυρήνα του TERM. Η λίστα καταρτίστηκε κατüπιν
διαβουλεύσεων µε διάφορεσ υπηρεσίεσ τησ Επιτροπήσ, ειδικούσ σε
εθνικü επίπεδο καθώσ και άλλουσ διεθνείσ οργανισµούσ και
ερευνητέσ. Οι δείκτεσ επιλέχθηκαν και οµαδοποιήθηκαν για να
αφορούν τισ επτά βασικέσ ερωτήσεισ που περιγράφονται στο
πλαίσιο1.
Οι δείκτεσ καλύπτουν üλεσ τισ πιο σηµαντικέσ πλευρέσ του
συστήµατοσ του περιβάλλοντοσ και των µεταφορών (Κινητήριεσ
δυνάµεισ, Πιέσεισ, Κατάσταση του περιβάλλοντοσ, Επιπτώσεισ και
κοινωνικέσ Αντιδράσεισ – οι αποκαλούµενεσ πλαίσιο εργασίασ
ΚΠΚΕΑ [DPSIR]) και συµπεριλαµβάνουν δείκτεσ περιβαλλοντικήσ
απüδοσησ.
Η ισχύουσα λίστα είναι ένα µακράσ διάρκειασ üραµα για µια
«ιδανική» λίστα και µερικοί απü τουσ προτεινüµενουσ δείκτεσ δεν
µπορούν σε αυτή τη φάση να ποσοτικοποιηθούν. ¼που η έλλειψη
στοιχείων δεν επέτρεπε µία ανάλυση σε επίπεδο ΕΕ 15,
χρησιµοποιήθηκαν εθνικά παραδείγµατα ή ενδεικτικοί δείκτεσ.
Οι παρακάτω παράγραφοι συνοψίζουν τα ευρήµατα τησ πρώτησ
έκθεσησ TERM. Παρουσιάζονται µερικοί βασικοί δείκτεσ για να
επεξηγηθούν οι πιο σηµαντικέσ τάσεισ σε κάθε τοµέα πολιτικήσ.. Ο
πίνακασ 1, δίνει µία ποιοτική εκτίµηση τησ τάσησ των δεικτών για
κάποιουσ στüχουσ «ολοκλήρωσησ». ¼που είναι δυνατüν, διεθνώσ
συµφωνηθέντεσ ποσοτικοί στüχοι (π.χ. οι στüχοι που ετέθησαν στο
Κιüτο για µείωση των αερίων του θερµοκηπίου)
χρησιµοποιήθηκαν για να εκτιµηθούν οι τάσεισ των δεικτών. Για
αρκετούσ ακüµη δείκτεσ, οι στüχοι τησ ΕΕ, ή οι εθνικοί στüχοι
ακüµα δεν έχουν τεθεί και χρησιµοποιήθηκαν περισσüτερο
ποιοτικοί «στüχοι ολοκλήρωσησ».
Τα σχετικά δεδοµένα των δεικτών µπορούν να αναζητηθούν στην
στατιστική σύνοψη τησ Eurostat για τισ µεταφορέσ και το
περιβάλλον, που εκδίδεται παράλληλα µε αυτή την έκθεση.

Πßνακασ 2:

Περßληψη 11
Προτεινüµενη λßστα δεικτþν TERM (βασικοß δεßκτεσ µε
Ýντονη εκτýπωση)
∆εικτεσ

οµαδα

ΘÝση στο ¼ταν εßναι Ποιüτητα
εφικτü
δεδοµÝνων
DPSIR

ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.
περιβαλ2.
λοντικÝσ
επιπτþσεισ
3.
των
4.
µεταφορων

5.
6.
7.

ΥπερβÜσεισ στüχων αÝριασ ποιüτητασ
¸κθεση και ενüχληση απü το θüρυβο τησ κυκλοφορßασ
Η επßδραση τησ υποδοµÞσ στα οικοσυστÞµατα και στο φυσικü περιβÜλλον
(«επιµερισµüσ») και εγγýτητα υποδοµÞσ µεταφορþν σε καθορισµÝνεσ περιοχÝσ
ΚατÜληψη γησ απü υποδοµÞ µεταφορþν

8.
-

σýνολο επιβατþν

ΜεταφορÝσ εµπορευµÜτων (ανÜ εßδοσ και οµÜδα αγαθþν)

ΜÝσοσ üροσ διÜρκειασ και µÞκουσ διαδροµÞσ του επιβÜτη, κατÜ εßδοσ, σκοπü (τακτικÞ
διαδροµÞ για εργασßα, ψþνια, ψυχαγωγßα) και περιοχÞ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ; (αστικÞ/αγροτικÞ)
Πρüσβαση στισ υπηρεσßεσ των µεταφορþν π.χ..:
αριθµüσ τροχοφüρων ανÜ νοικοκυριü
% ατüµων σε τοποθεσßα µε πρüσβαση σε κÜποιο κüµβο µαζικÞσ µεταφορÜσ σε
απüσταση µÝχρι 500 µÝτρα
∆υνατüτητα δικτýου υποδοµÞσ µεταφορþν, κατÜ εßδοσ και τýπο υποδοµÞσ
(αυτοκινητüδροµοσ, εθνικüσ δρüµοσ, τοπικüσ δρüµοσ)

13.
14.

Επενδýσεισ σε υποδοµÞ µεταφορþν κατÜ κεφαλÞ και εßδοσ
ΠραγµατικÞ αλλαγÞ στη τιµÞ µεταφορÜσ επιβατþν ανÜ εßδοσ

15.
16.

ΤιµÝσ καυσßµων και φορολογßα
Φορολογßα µεταφορþν και χρεþσεισ

17.
18.

ΕπιδοτÞσεισ
∆απÜνη για την προωπικÞ µετακßνηση, ανÜ Üτοµο, για κÜθε οµÜδα εισοδÞµατοσ

19.

Αναλογßα κüστουσ υποδοµÞσ και περιβÜλλοντοσ (συµπεριλαµβανοµÝνου και του
κüστουσ τησ ΚυκλοφοριακÞσ συµφüρησησ) που καλýπτεται απü την τιµÞ
ΣυνολικÞ ενεργειακÞ απüδοση για µεταφορÝσ επιβατþν και εµπορευµÜτων (ανÜ
χιλιοµετρικü επιβÜτη και ανÜ χιλιοµετρικü τüνο και κατÜ εßδοσ)
ΕκποµπÝσ ανÜ χιλιοµετρικü επιβÜτη και εκποµπÝσ ανÜ χιλιοµετρικü τüνο, για CO2,
NOx, ΠΟΕΠΜ, PM 10, SOx ανÜ εßδοσ

Τεχνολογßα 20.
και
21.
αποδοτικüτητα
τησ
22.
εκµετÜλ23.
λευσησ

+
--

+

+
-

D

++

-

D

++

+

D

-

-

D

-

-

Πληρüτητα επιβατικþν οχηµÜτων

D
D και R + +
R
D
++
R
R
D
+
R
-

+
+
-

-

-

P/D
D
D
D

+
++

+

-

+
-

+
+
+
-

+
+
-

P/D

25.

ΜÝγεθοσ του στüλου τροχοφüρων και µÝσοσ üροσ ηλικßασ

D

26.

Αναλογßα του στüλου των τροχοφüρων που συµµορφþνονται µε ορισµÝνα πρüτυπα
αερßων εκποµπþν και θορýβου (ανÜ εßδοσ)
Αριθµüσ των κρατþν µελþν που εφαρµüζουν µια ολοκληρωµÝνη στρατηγικÞ µεταφορþν
Αριθµüσ κρατþν µελþν που διαθÝτουν σýστηµα ελÝγχου για τισ µεταφορÝσ και το
περιβÜλλον
ΚαθιÝρωση στρατηγικÞσ εκτßµησησ για τισ περιβαλλοντικÝσ επιπτþσεισ απü τον τοµÝα
των µεταφορþν
ΚαθιÝρωση συστÞµατοσ περιβαλλοντικÞσ διαχεßρισησ απü εταιρεßεσ µεταφορþν
Επßγνωση και συµπεριφορÜ του κοινοý

D

30.
31.

+

++
--

++

Ποσοστü φüρτισησ για την οδικÞ µεταφορÜ εµπορευµÜτων ( ελαφρÜ και βαρÝα οχÞµατα-LDV, HDV)
ΧρÞση «καθαρüτερων» καυσßµων (αµüλυβδη βενζßνη, ηλεκτρικü, εναλλακτικÜ
καýσιµα) και αριθµüσ τροχοφüρων που χρησιµοποιοýν εναλλακτικÜ καýσιµα

ΟλοκλÞρωση
διαχεßρισησ 29.

++

I

24.

27.
28.

+

επιβÜτο-χιλιüµετρα κατÜ ακαθÜριστο εγχþριο προϊüν
σýνολο τüνων
σýνολο τονο-χιλιοµÝτρων
τüνο-χιλιüµετρα κατÜ κεφαλÞ
τüνο-χιλιüµετρα κατÜ ακαθÜριστο εγχþριο προϊüν
καθοριστικοß παρÜγοντεσ του συστÞµατοσ µεταφορÝσ /περιβαλλον

12.

P
S
S και I
P και S
P

++

επιβÜτο-χιλιüµετρα κατÜ κεφαλÞ

-

-

D

σýνολο επιβατο-χιλιοµÝτρων

9.

Χωροταξικüσ 10.
σχεδιασµüσ
και ευκολßα 11.
πρüσβασησ -

Ενδειξη
τιµþν

ΕκποµπÝσ απü τισ µεταφορÝσ και συµµετοχÞ στισ συνολικÝσ εκποµπÝσ O
C 2, NOx,
ΠΟΕΠΜ, PM10, SOx, κατÜ εßδοσ

Αριθµüσ ατυχηµÜτων απü µεταφορÝσ, θνησιµüτητα, τραυµατßεσ, ρυπογüνα
ατυχÞµατα (Ýδαφοσ, αÝρασ και θÜλασσα)
ΜεταφορÝσ επιβατþν (κατÜ εßδοσ και σκοπü):

ΑνÜγκεσ
και Ýνταση των
µεταφορων -

ΠαροχÞ
µεταφορþν

ΤελικÞ κατανÜλωση ενÝργειασ για τισ µεταφορÝσ και κατανÜλωση πρωτογενοýσ
ενÝργειασ, και συµµετοχÞ στο σýνολο (ορυκτÞ, πυρηνικÞ, ανανεþσιµη) κατÜ εßδοσ

R
R
R
R
R

D = Οδηγüσ, P = Πßεση (περιβαλλοντικÞ), S = ΚατÜσταση του περιβÜλλοντοσ, I = Επßδραση, R = Αντßδραση
Πüτε: ++ τþρα; + σýντοµα, χρειÜζεται κÜποια δουλειÜ; - χρειÜζεται πολλÞ δουλειÜ; - - η κατÜσταση δεν εßναι ξεκÜθαρη.
Ποιüτητα: ++ τÝλεια, αξιüπιστη, εναρµονισµÝνη; + ατελÞσ; - αναξιüπιστη/µη εναρµονισµÝνη; - - σοβαρÜ προβλÞµατα

12

Βαδßζουµε προσ τη σωστÞ κατεýθυνση;

Ερþτηση ΟλοκλÞρωσησ 1: Βελτιþνεται η
περιβαλλοντικÞ επßδοση του τοµÝα των
µεταφορþν;
Βασικüσ δεßκτησ: ΕκποµπÝσ απü τισ µεταφορÝσ (EΕ)
Οι αυξηµÝνεσ εκποµπÝσ CO 2 απü τισ µεταφορÝσ δεν βοηθοýν στο να επιτευχθοýν οι
στüχοι τησ ΕΕ, του πρωτοκüλλου του Κιüτο. Η νοµοθεσßα σχετικÜ µε τα επßπεδα των
εκποµπþν Ýχει συντελÝσει απü τισ αρχÝσ του 1990 σε µßα µεßωση των εκποµπþν του
NOx και των ΠΟΕΠΜ, αλλÜ αυτÜ τα οφÝλη απü την τεχνολογικÞ αποδοτικüτητα, Ýχουν
µερικþσ αντισταθµιστεß απü τουσ αυξανüµενουσ üγκουσ µεταφορþν και τη χρÞση
βαρýτερων και
µεγαλýτερησ ισχýοσ
(1990 = 100)
οχηµÜτων
120
τονο-km
110

επιβατο-km

100

CO2

90

NOx

80

FΠηγÞ: ΕΟΠ / ΕΘΚ-ΕΑ /
Eurostat

ΠΟΕΠΜ-km
70
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Οι µεταφορέσ αποτελούν µία απü τισ κύριεσ πηγέσ εκποµπών CO2 ,
που έχουν αυξηθεί κατά 40 % απü το 1985 ωσ αποτέλεσµα τησ
αυξηµένησ κίνησησ και τησ συνδεδεµένησ µε αυτή αύξησησ στην
χρήση (ορυκτά καύσιµα) ενέργειασ. ∆εν έχει υπάρξει µεγάλη
πρüοδοσ προσ µία πιο αποδοτική χρήση ενέργειασ. Μέχρι το 2010,
οι εκποµπέσ αναµένεται να έχουν αυξηθεί περαιτέρω κατά 30 %,
κάτι που σηµαίνει üτι είναι µάλλον απίθανο να πετύχει η ΕΕ τον
στüχο του Πρωτοκüλλου του Κιüτο για µείωση των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου κατά 6-8 % έωσ το 2008-2012.
Οι εκποµπέσ των ΠΟΕΠΜ και του NO x συνεχίζουν να µειώνονται
απü τισ αρχέσ του 1990. Αυτü αποδεικνύει üτι οι περιβαλλοντικοί
κανονισµοί και ειδικüτερα τα αυστηρüτερα επίπεδα για τισ
εκποµπέσ των τροχοφüρων είναι ώσ ένα σηµείο αποδοτικά.

Περßληψη
Εντούτοισ αυξηµένεσ µεταφορικέσ απαιτήσεισ έχουν εν µέρει
αντισταθµίσει τισ τεχνολογικέσ βελτιώσεισ. Συνολικά έχουν
επιτευχθεί περισσüτερεσ µειώσεισ στισ εκποµπέσ απü άλλουσ
κλάδουσ και έτσι το µερίδιο των συνολικών εκποµπών απü τισ
µεταφορέσ έχει αυξηθεί. Ο τοµέασ των µεταφορών αναµένεται να
συνεχίσει να αποτελεί έναν απü τουσ βασικούσ υπεύθυνουσ για την
οξίνιση και τα προβλήµατα αέριασ ρύπανσησ.
Το πρüγραµµα Auto-Oil είναι ένα σηµαντικü εργαλείο, µε το
οποίο η Κοινüτητα αντιµετωπίζει προβλήµατα ποιüτητασ του αέρα
που προκαλούνται απü τισ οδικέσ µεταφορέσ. Παρüτι η ποιüτητα
του αέρα έχει βελτιωθεί στισ πρüσφατεσ δεκαετίεσ (ιδιαίτερα στισ
µεγάλεσ αστικέσ περιοχέσ), σχεδüν üλοι οι κάτοικοι των αστικών
περιοχών ζουν σε ένα περιβάλλον που τα επίπεδα αερίων
εκποµπών ξεπερνούν τα θεσµοθετηµένα απü την ΕΕ επίπεδα
αέριασ ποιüτητασ . Τα επίπεδα του üζοντοσ είναι κάθε καλοκαίρι
πάνω απü τα επιτρεπτά üρια, στα περισσüτερα µέρη στη Ευρώπη.
Ο θüρυβοσ απü τισ µεταφορέσ είναι ένα σοβαρü αστικü πρüβληµα,
αλλά δεν υπάρχουν ακüµη εναρµονισµένεσ εθνικέσ πληροφορίεσ
και δεδοµένα. Η τεχνολογική πρüοδοσ και η νοµοθεσία πάνω στισ
µέγιστεσ στάθµεσ θορύβου έχουν οδηγήσει σε µείωση του
κυκλοφοριακού θορύβου απü τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά σε
ποσοστά 85-90 % απü το 1970. Οµοίωσ ο θüρυβοσ απü τα
σύγχρονα αεριωθούµενα έχει µειωθεί στο ένα ένατο συγκρινüµενοσ
µε τα επίπεδα του 1970.
Προβλήµατα θορύβου απü την κίνηση εντούτοισ παραµένουν,
λüγω του διπλασιασµού του üγκου µεταφορών µε την πάροδο του
χρüνου και απü τισ αυξηµένεσ ταχύτητεσ. Πάνω απü το 30 % του
πληθυσµού τησ ΕΕ είναι εκτεθειµένοσ σε υψηλέσ στάθµεσ θορύβου
απü την οδική κυκλοφορία, περίπου 10 % σε υψηλέσ στάθµεσ
θορύβου απü τουσ σιδηροδρüµουσ και ένασ παρüµοιοσ αριθµüσ σε
θüρυβο απü αεροπλάνα. Ετοιµάζεται, ήδη µία πολιτική τησ
Ένωσησ για τον περιβαλλοντικü θüρυβο που θα καθιερώσει ένα
νοµοθετικü πλαίσιο και στüχουσ που θα οδηγήσουν στην
εναρµüνιση των δεδοµένων και των δεικτών σε üλη την ΕΕ.
Η υποδοµή των µεταφορών καλύπτει το 1.2 % τησ συνολικήσ
επιφάνειασ γησ τησ ΕΕ, µε την οδική υποδοµή να είναι κατά πολύ ο
κυριüτεροσ χρήστησ γησ (93 %). Κατά την διάρκεια τησ περιüδου
1990-1996, κατά µέσο üρο 10 εκτάρια γησ αναλώνονταν
καθηµερινά για την κατασκευή νέων αυτοκινητοδρüµων. Για την
δηµιουργία οδικήσ και σιδηροδροµικήσ υποδοµήσ
χρησιµοποιείται κυρίωσ αγροτική γη , αλλά επίσησ και γη απü
δοµηµένεσ περιοχέσ, δάση, ηµι-φυσικέσ περιοχέσ και υγρüτοπουσ .
Τα γραµµικά έργα υποδοµήσ µπορεί να αποτελέσουν σηµαντικü
εµπüδιο και να διαχωρίσουν κοινüτητεσ. Η υποδοµή για τισ
µεταφορέσ µπορεί επίσησ να αποτελέσει µία σηµαντική απειλή στην
διατήρηση τησ φύσησ, διασπώντασ και ενοχλώντασ το φυσικü
περιβάλλον φυτών και ζώων και θέτοντασ προστατευüµενεσ
περιοχέσ υπü πίεση. ¨Ήδη το 65 % απü ειδικά προστατευüµενεσ
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Βαδßζουµε προσ τη σωστÞ κατεýθυνση;

περιοχέσ πουλιών και περιοχέσ Ραµσάρ (υγρüτοποι) βρίσκονται
κοντά σε µεγάλα έργα υποδοµήσ. Παρüτι εκτελούνται πάντα
µελέτεσ περιβαλλοντικών επιπτώσεων για üλεσ τισ σηµαντικέσ
υποδοµέσ, αυτέσ συχνά δεν προτείνουν εναλλακτικέσ θέσεισ: είναι
κοινή πρακτική η παραβίαση περιοχών που είναι χαρακτηρισµένεσ
ωσ φυσικέσ περιοχέσ.
Η καθιέρωση τεχνικών προτύπων ασφάλειασ και ορίων ταχύτητασ,
έχουν βοηθήσει στη µείωση των ατυχηµάτων: η οδική
θνησιµüτητα έχει πέσει κατά 40 % µεταξύ 1970 και 1996. Η
Ολλανδία, η Φιλανδία και η Σουηδία έχουν να επιδείξουν τισ
µεγαλύτερεσ µειώσεισ. Η θνησιµüτητα έχει αυξηθεί στην Ελλάδα,
την Ισπανία και την Πορτογαλία (üπου η αύξηση του üγκου σε
επιβατική κίνηση ήταν ταχύτατη). Ωστüσο, ο ρυθµüσ τησ
βελτίωσησ έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία χρüνια. Με τισ πολλέσ
χιλιάδεσ των θανάτων τα τελευταία λίγα χρüνια (44.000 το 1996),
των περίπου 40 φορέσ περισσüτερων τραυµατιών, και τισ
σηµαντικέσ υλικέσ ζηµιέσ, η οδική κυκλοφορία συνεχίζει να
επιβαρύνει σηµαντικά την κοινωνία. Θα χρειαστούν σηµαντικέσ
προσπάθειεσ για να επιτευχθεί ο στüχοσ του Προγράµµατοσ
∆ράσησ τησ Κοινüτητασ για την Οδική Ασφάλεια µέχρι το 2010
που είναι να µειωθεί η θνησιµüτητα τουλάχιστον κατά 18.000
κάτω απü τα σηµερινά επίπεδα.

Περßληψη
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Ερþτηση ΟλοκλÞρωσησ 2: Γινüµαστε καλýτεροι
στο να διαχειριζüµαστε τισ ανÜγκεσ των
µεταφορþν και να βελτιþνουµε την ισορροπßα
µεταξý των διαφüρων µÝσων;
Βασικüσ δεßκτησ: ΑνÜγκεσ µεταφορþν επιβατþν και
εµπορευµÜτων(EΕ 15)
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Βασικüσ δεßκτησ: ΑνÜγκεσ µεταφορþν εµπορευµÜτων και
επιβατþνκατÜ εßδοσ µεταφορικοý µÝσου (EΕ 15)
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Βαδßζουµε προσ τη σωστÞ κατεýθυνση;
Ο üγκοσ των µεταφορών είναι η βασική κινητήρια δύναµη πίσω
απü τισ περιβαλλοντικέσ επιπτώσεισ του τοµέα. Στην ΕΕ οι ανάγκεσ
των µεταφορών είναι στενά συνδεδεµένεσ µε την οικονοµική
δραστηριüτητα. Αυτü έχει ωσ αποτέλεσµα να διπλασιαστούν
τουλάχιστον, οι µεταφορέσ επιβατών και εµπορευµάτων στο
διάστηµα των τελευταίων 25 ετών, µε τη µεγαλύτερη αύξηση στον
εναέριο χώρο και στα οδικά δίκτυα (κυρίωσ αυτοκινητüδροµουσ).
Η µείωση τησ σύνδεσησ µεταξύ οικονοµικήσ ανάπτυξησ και των
αναγκών των µεταφορών, είναι λοιπüν ένασ απü τουσ κυρίουσ
στüχουσ τησ Κοινοτικήσ Πολιτικήσ Μεταφορών. Αλλά πολιτικέσ για
την διαχείριση και τισ ανάγκεσ των µεταφορών καθιερώνονται µε
πολύ αργούσ ρυθµούσ σε ορισµένεσ χώρεσ.
Στρατηγικέσ για την βελτίωση τησ ισορροπίασ των µεταφορών
αναπτύσσονται µε την Κοινοτική Πολιτική Μεταφορών και σε
αρκετέσ χώρεσ, αλλά αποδεικνύεται δύσκολο να εφαρµοστούν. Οι
επιδράσεισ των ισχυουσών πολιτικών για να προωθηθούν οι
µεταφορέσ µέσω σιδηροδρüµων, οι ποτάµιεσ µεταφορέσ και τα
µέσα µαζικήσ µεταφοράσ, δεν είναι ακüµα εµφανείσ στισ σηµερινέσ
τάσεισ üσον αφορά το µερίδιο των διαφüρων µεταφορικών
µέσων .
Κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ παρατηρείται µία δραµατική αλλαγή
στην µεταφορά επιβατών προσ το ιδιωτικü αυτοκίνητο: η
συµµετοχή των µεταφορών µε αυτοκίνητο έχει αυξηθεί απü 65 σε
74 % µεταξύ του 1970 και του 1997. Η συµµετοχή των
αεροµεταφορών, που παραµένουν οι ενεργειακά λιγüτερο
αποδοτικέσ απü üλα τα άλλα µέσα, αυξήθηκαν απü 2 σε 6,7 %.
Η συµµετοχή των σιδηροδρüµων έπεσε απü το 10,1 στο 5,8 %, και
το βάδισµα και η ποδηλασία έχουν επίσησ µειωθεί σηµαντικά.
Επιπλέον, πάνω απü το 50 % üλων των διαδροµών των
αυτοκινήτων είναι µικρüτερεσ απü 6 km – üπου η ποδηλασία θα
ήταν συχνά ένα πιο γρήγορο µέσο απü το αυτοκίνητο (στισ αστικέσ
περιοχέσ): 10 % είναι λιγüτερο απü 1 km – µία ιδανική απüσταση
για περπάτηµα.
Η ιδιοκτησία του αυτοκινήτου, επίσησ στενά συνδεδεµένη µε την
οικονοµική ανάπτυξη είναι ένασ σηµαντικüσ παράγων. Ο στüλοσ των
οχηµάτων τησ ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 150 % απü το 1970, φέρνοντασ
τον µέσο üρο τησ ιδιοκτησίασ του αυτοκινήτου στον αριθµü 454 για
κάθε 1000 κατοίκουσ. Παρüτι επίπεδα κορεσµού έχουν
παρατηρηθεί σε κάποιεσ χώρεσ, σε κάποιεσ άλλεσ χώρεσ, η
ιδιοκτησία του αυτοκινήτου ανέρχεται ραγδαία.. Η µειωµένη
πληρüτητα έχει επίσησ συµβάλει στην αύξηση των επιβατικών
µεταφορών. ∆ιάφορεσ πρωτοβουλίεσ έχουν παρθεί για να
αντιµετωπιστεί αυτü το πρüβληµα üπωσ το να χρησιµοποιούν το ίδιο
αυτοκίνητο, άνθρωποι που κατοικούν στην ίδια περιοχή και έχουν
τον ίδιο προορισµü (car-sharing) αλλά ακüµη µε µικρή απήχηση.
Και οι µεταφορέσ εµπορευµάτων στρέφονται επίσησ προσ τισ
οδικέσ µεταφορέσ: οι µεταφορέσ µε φορτηγά αποτελούν τώρα το

Περßληψη
45 % των συνολικών εµπορευµατικών µεταφορών (30 % στο
1970). Η παγκοσµιοποίηση τησ οικονοµίασ και η απελευθέρωση
τησ εσωτερικήσ αγοράσ έχουν αυξήσει τισ αποστάσεισ απü την
εξüρυξη των υλικών, την κατασκευή (και ανακύκλωση) των
αγαθών και τον αποδέκτη καταναλωτή. Αυτü έχει ωσ αποτέλεσµα
τα αγαθά να µεταφέρονται περισσüτερο και σε µεγαλύτερεσ
αποστάσεισ. Αλλαγέσ στην παραγωγή και τα συστήµατα
προµήθειασ, οι αυξηµένεσ αποστάσεισ και ο παράγοντασ των
µικρών φορτίων (τα άδεια δροµολüγια είναι περίπου 30 % των
συνολικών οχηµατο- χιλιοµέτρων) έχουν ωσ αποτέλεσµα τον
διπλασιασµü των εµπορευµατο-χιλιοµέτρων µεταξύ του 1970 και
του1997, µε την µεγαλύτερη ετήσια αύξηση στισ οδικέσ µεταφορέσ
(4 % κατά µέσον üρο) και των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών (3 %).
Ενώ τα σχέδια τησ Κοινüτητασ για τισ µεταφορέσ των
εµπορευµάτων, έχουν ωσ αποτέλεσµα την καλύτερη διεξαγωγή
των ακτοπλοϊκών µεταφορών δεν έχουν ακüµη αναστρέψει την
συνεχώσ µειούµενη συµµετοχή των σιδηροδρüµων και των
ποτάµιων µεταφορών. Μία σηµαντική εξέλιξη είναι οι παραδüσεισ
«πάνω στη ώρα»: αυτέσ απαιτούν ευελιξία και αξιοπιστία που ο
σιδηρüδροµοσ και οι υδάτινεσ µεταφορέσ δεν µπορούν να
προσφέρουν, αλλά έχουν τη δυνατüτητα να µετακινούν µεγάλα
εµπορεύµατα απü τισ αποθήκεσ στουσ δρüµουσ.
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Ερþτηση ολοκλÞρωσησ 3: Ο χωροταξικüσ
σχεδιασµüσ και ο σχεδιασµüσ των
µεταφορþν Ýχουν αρχßσει να συντονßζονται
καλýτερα οýτωσ þστε να συµβαδßζουν οι
ανÜγκεσ των µεταφορþν µε τισ ανÜγκεσ
πρüσβασησ;
Βασικüσ δεßκτησ: ΜÝσοσ üροσ χρüνου διαδροµÞσ κατÜ περßπτωση
(ΗνωµÝνο Βασßλειο)
Km ΜÝσοσ χρüνοσ διαδροµÞσ

∆εδοµÝνα απü Ýνα αριθµü χωρþν
δεßχνουν üτι οι Üνθρωποι πρÝπει
να ταξιδεýουν σε ολοÝνα και
αυξανüµενεσ αποστÜσεισ για να
ικανοποιÞσουν βασικÝσ ανÜγκεσ
üπωσ ψþνια, δουλειÜ και
εκπαßδευση.
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Η αλλαγή των τρüπων ανάπτυξησ στον χώρο (για παράδειγµα η
οικιστική εξάπλωση) έχει οδηγήσει σε αυξήσεισ και στον χρüνο των
ταξιδιών αλλά και στον αριθµü τουσ. Η αυξανüµενη ευηµερία üχι
µüνο παροτρύνει τουσ ανθρώπουσ να επιλέγουν κατοικίεσ σε
περισσüτερο ευρύχωρα προάστια, αλλά και οδηγεί στην
εγκατάλειψη του κέντρου τησ πüλησ και σε αυξηµένη ζήτηση για
µεταφορέσ. Τα ψώνια üλο και περισσüτερο γίνονται σε κέντρα
εκτüσ πüλησ, που συχνά έχουν µεγάλουσ χώρουσ στάθµευσησ, αλλά
πολύ κακέσ συγκοινωνίεσ. Οι βιοµηχανίεσ επιλέγουν τοποθεσίεσ
κοντά σε διασταυρώσεισ αυτοκινητοδρüµων. Η µείωση τησ
προσφοράσ, τησ ποιüτητασ και τησ αξιοπιστίασ των µέσων µαζικήσ
µεταφοράσ, η αυξηµένη ιδιοκτησία των αυτοκινήτων, η στροφή
των επενδύσεων προσ την κατεύθυνση των υποδοµών για οδικέσ

Περßληψη
κατασκευέσ και οι αλλαγέσ στον τρüπο των ταξιδίων έχουν ωσ
αποτέλεσµα να θεωρείται η οδική µεταφορά üλο και πιο αξιüπιστη.
Οι περισσüτερεσ πολιτικέσ µεταφορών στοχεύουν στη βελτίωση τησ
κινητικüτητασ µέσω τησ αύξησησ τησ προσφοράσ και τησ
βελτίωσησ στην ποιüτητα τησ υποδοµήσ των µεταφορών που
εστιάζεται στισ οδικέσ µεταφορέσ. Εντούτοισ, εθνικέσ έρευνεσ
δείχνουν üτι η αυξηµένη διαθεσιµüτητα σε οδικέσ µεταφορέσ δεν
έχει πάντα ωσ αποτέλεσµα µια συγκρίσιµη (και ισüτιµη) αύξηση
στην διευκüλυνση των βασικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
(ψώνια, δουλειά, ψυχαγωγία και εκπαίδευση. Στο Ηνωµένο
Βασίλειο για παράδειγµα, το 30 % των νοικοκυριών που δεν έχει
αυτοκίνητο, συναντά δυσκολίεσ στην διεκπεραίωση των βασικών
τουσ δραστηριοτήτων. Η αυξηµένη κυκλοφοριακή συµφüρηση
(σε δρüµουσ και αεροδρüµια ), üλο και περισσüτερο δυσχεραίνει
την πρüσβαση στη πüλη. Η κυκλοφοριακή συµφüρηση αναγκάζει
τουσ ανθρώπουσ να ξοδεύουν üλο και περισσüτερο χρüνο για να
φθάσουν στισ δουλειέσ τουσ και έχει ωσ αποτέλεσµα επιζήµιεσ
καθυστερήσεισ στισ παραδüσεισ.
O χωροταξικüσ σχεδιασµüσ µπορεί να χρησιµοποιηθεί
αποτελεσµατικά, για να επηρεάσει µεταφορικέσ ανάγκεσ και
κατανοµή των µεταφορών, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξησ πολιτικήσ
των µεταφορών τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ δεν του έχουν δώσει
σχεδüν καθüλου σηµασία. Ωστüσο έχει παρουσιαστεί κάποιο
ανανεωµένο ενδιαφέρον προσ αυτή την κατεύθυνση απü τισ αρχέσ
του 1990. Μερικέσ χώρεσ (και πüλεισ) έχουν πάρει πρωτοβουλίεσ
για τον καλύτερο συντονισµü του πολεοδοµικού σχεδιασµού µε
τον σχεδιασµü των µεταφορών για να βελτιωθεί η πρüσβαση ενώ
συγχρüνωσ θα µειώνονται οι ανάγκεσ για µεταφορέσ µε το
αυτοκίνητο, για παράδειγµα µέσα απü ένα σχήµα που περιλαµβάνει
πολεοδοµικέσ δραστηριüτητεσ, δηµιουργία ζωνών, πολιτικέσ
στάθµευσησ και βελτιωµένα µέσα µαζικήσ µεταφοράσ. Οι
πρωτοβουλίεσ τησ Επιτροπήσ για ανταλλαγή πληροφοριών, üπωσ
δίκτυα πüλεων ελεύθερων αυτοκινήτων, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Πληροφοριών για τισ τοπικέσ µεταφορέσ και η βάση δεδοµένων
για την διαχείριση τησ πολεοδοµίασ και τησ αειφορίασ,
συνεισφέρουν στην διάδοση ορθών πρακτικών.
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Βαδßζουµε προσ τη σωστÞ κατεýθυνση;

Ερþτηση ολοκλÞρωσησ 4: Βελτιþνουµε τη
χρÞση τησ δυναµικüτητασ τησ υποδοµÞσ
των µεταφορþν, þστε να βαδßζουµε προσ
Ýνα σýστηµα µεταφορþν που εßναι πιο
ισορροπηµÝνο µεταξý των διαφορετικþν
τýπων µεταφορÜσ;
Βασικüσ δεßκτησ: Επενδýσεισ σε υποδοµÞ µεταφορþν σε
δισεκατοµµýρια ΕΥΡΩ (EE)
δισεκ. ΕΥΡΩ (1995)

Η κατανοµÞ των επενδýσεων ευνοεß
την ανÜπτυξη υποδοµÞσ για δρüµουσ.
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Οι πολιτικέσ για τισ µεταφορέσ έχουν γενικά επικεντρωθεί στην
επέκταση τησ υποδοµήσ, ειδικüτερα στην οδική, ωσ µία απάντηση στισ
αυξηµένεσ απαιτήσεισ. Παρüτι οι σιδηρüδροµοι αφοµοιώνουν ένα
µερίδιο απü την τελική επένδυση που είναι µεγαλύτερο απü την
συµµετοχή τουσ στον üγκο των µεταφορών, το γεγονüσ δεν είναι
αρκετü για να αντισταθµίσει την σταδιακή µείωση παροχών, ποιüτητασ
και αξιοπιστίασ (και ωσ εκ τούτου χρήση) των σιδηροδρüµων.
Παρüτι το µήκοσ τησ υποδοµήσ είναι ένα µüνο κατά προσέγγιση µέτρο
τησ χωρητικüτητασ , η συνεχιζüµενη αύξηση στο µήκοσ τησ οδικήσ
υποδοµήσ απü το 1970 δείχνει üτι η οδική δυναµικüτητα έχει αυξηθεί
εισ βάροσ των σιδηροδρüµων και των ποτάµιων µεταφορών. Το µήκοσ
των αυτοκινητοδρüµων αυξήθηκε πάνω απü 50 % απü το 1970 ενώ
το µήκοσ των συµβατικών σιδηροδροµικών γραµµών και των
ποτάµιων µεταφορών έχει µειωθεί περίπου κατά 8 %. Κατά µία πιο
θετική διαπίστωση, η επέκταση τησ υποδοµήσ σιδηροδρüµων υψηλήσ
ταχύτητασ, αναµένεται να αυξήσει σηµαντικά την δυναµικüτητα του
σιδηροδροµικού συστήµατοσ.

Περßληψη
Εντούτοισ αυξήσεισ στην δυναµικüτητα τησ υποδοµήσ των µεταφορών
οδήγησε σε περαιτέρω µεταφορέσ που µε τη σειρά τουσ οδήγησαν σε
ανάγκη για περαιτέρω υποδοµή. Η εµπειρία δείχνει üτι µια νέα
υποδοµή µεταφορών δεν είναι η αειφüροσ λύση για το πρüβληµα τησ
κυκλοφοριακήσ συµφüρησησ (π.χ. στα οδικά δίκτυα και αεροδρüµια),
απλά µüνο µεταθέτει το πρüβληµα στον χρüνο και στον τüπο.
Η τηλεµατική έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται πολύ για τη διευθέτηση
τησ ροήσ τησ κίνησησ και για την καλύτερη χρήση τησ υπάρχουσασ
υποδοµήσ, αλλά πάλι, τα οφέλη αντισταθµίζονται µέσα σε λίγα χρüνια
απü τουσ αυξηµένουσ üγκουσ των µεταφορών. Αυτüσ ο φαύλοσ
κύκλοσ µπορεί να ανακοπεί, µüνο αν η παροχή τησ υποδοµήσ
συνδυαστεί µε τα ανάλογα µέτρα διαχείρισησ των αναγκών, αλλά αυτüσ
ο τρüποσ µüλισ αρχίζει να γίνεται αποδεκτüσ σιγά-σιγά, σε επίπεδο
εθνικήσ και διεθνούσ πολιτικήσ.
Η Επιτροπή προσπαθεί µέσα απü την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού
δικτύου µεταφορών (∆Ε∆), να διορθώσει επενδυτικά µοντέλα για
µεγάλα έργα υποδοµήσ και ειδικüτερα να αναζωογονήσει το
σιδηρüδροµο και τισ συνδυασµένεσ µορφέσ µεταφοράσ. Οι επενδύσεισ
∆Ε∆ (υπολογίζεται να ξεπεράσουν τα 400 δισ ευρώ µέχρι το 2010)
αναµένονται στο 60 % για τουσ σιδηροδρüµουσ και στο 30 % για τουσ
αυτοκινητüδροµουσ, µε τισ επενδύσεισ του σιδηροδρüµου κυρίωσ για
ένα δίκτυο υψηλών ταχυτήτων. Ωστüσο η εφαρµογή του
προγραµµατισµένου ∆Ε∆ οδικού προγράµµατοσ, είναι πολύ πιο
προχωρηµένη απü την ανάπτυξη του σιδηροδρüµου υψηλών
ταχυτήτων και η χρηµατοδüτηση απü την Κοινüτητα και απü διεθνείσ
τράπεζεσ (üπωσ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ) δεν
αντιπροσωπεύει ακüµη αυτü το στüχο üσον αφορά στην κατανοµή
των τρüπων µεταφορών. Αν δεν ισχύσουν µέτρα για την διαχείριση
των αναγκών, αναµένεται üτι το ∆Ε∆ θα επιφέρει επιπλέον
µεταφορικέσ ανάγκεσ, οι οποίεσ µπορεί να αντισταθµίσουν τα üποια
οφέλη υπάρξουν απü την αλλαγή στην ισορροπία τησ κατανοµήσ των
µεταφορικών τρüπων.
¼ταν συνδυαστεί µε άλλα µέτρα, η επένδυση στην υποδοµή µπορεί να
επιτύχει την βελτίωση των µέσων µαζικήσ µεταφοράσ και να
γαληνεύσει την κυκλοφορία στισ πüλεισ (για παράδειγµα στρογγυλέσ
πλατείεσ που κάνουν την ροή τησ κυκλοφορίασ πιο οµαλή και
ασφαλέστερη). Βελτιώνοντασ τισ δυνατüτητεσ για εύκολη εναλλαγή
απü ένα µέσο σε ένα άλλο (για παράδειγµα σταθµούσ τρένων στα
αεροδρüµια, δυνατüτητεσ στάθµευσησ του αυτοκινήτου για να πάρεισ
απü κει ένα ποδήλατο, σηµεία µετεπιβίβασησ απü µέσο σε µέσο) µπορεί
επίσησ να βοηθήσει στη βελτίωση τησ ισορροπίασ µεταξύ των
διαφüρων µέσων. Στη δεκαετία του 1990 έγιναν σηµαντικέσ
προσπάθειεσ απü κάποια κράτη µέλη για τη βελτίωση των µέσων
µαζικήσ µεταφοράσ (για παράδειγµα καινούργια τραµ και ελαφρά
συστήµατα τρένων, βελτιωµένεσ τοπικέσ σιδηροδροµικέσ υπηρεσίεσ και
ευέλικτοι τύποι µέσων µαζικών µεταφορών) αλλά αυτά δεν έχουν
ακüµη επιφέρει σηµαντικέσ µετακινήσεισ απü τισ οδικέσ µεταφορέσ
προσ άλλα µέσα.
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Βαδßζουµε προσ τη σωστÞ κατεýθυνση;

Ερþτηση ΟλοκλÞρωσησ 5: Βαδßζουµε προσ
Ýνα σýστηµα διατßµησησ που εßναι
σωστüτερο και πιο αποδοτικü και που
εξασφαλßζει την κÜλυψη των λοιπþν
εξüδων;
Βασικüσ δεßκτησ: ΠραγµατικÝσ αλλαγÝσ στην τιµÞ των µεταφορþν
Τα ισχýοντα συστÞµατα
τιµολüγησησ προτρÝπουν στη
χρÞση του ιδιωτικοý
αυτοκινÞτου Ýναντι των
µÝσων µαζικÞσ µεταφορÜσ. Οι
µεταφορÝσ µε το αυτοκßνητο
εßναι πολý φθηνüτερεσ σε
σχÝση µε την αγοραστικÞ
δýναµη και τα µÝσα µαζικþν
µεταφορþν απü üτι Þταν 20
χρüνια πριν.
Λιγüτερα απü τα µισÜ απü τα
συναφÞ Ýξοδα που
προκýπτουν απü τισ βλÜβεσ
στο περιβÜλλον και απü τα
Ýξοδα λüγω των οδικþν και
σιδηροδροµικþν ατυχηµÜτων
(δοκιµαστικÜ υπολογισµÝνα
στο 4 % του ΑκαθÜριστου
Εγχþριου Προϊüντοσ τησ ΕΕ)
καλýπτονται απü τουσ
σχετικοýσ φüρουσ και
χρεþσεισ που οι Üνθρωποι
πληρþνουν για αυτÝσ τισ
υπηρεσßεσ. Η «διüρθωση των
τιµþν» απαιτεß την πλÞρη
ενσωµÜτωση του
περιβαλλοντικοý κüστουσ στισ
τιµÝσ τησ αγορÜσ και την
εφαρµογÞ τησ αρχÞσ, ο
χρÞστησ εßναι εκεßνοσ που
οφεßλει να πληρþνει.
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ΠηγÝσ: ΣτατιστικÜ στοιχεßα τησ ∆ανßασ / Υπουργεßο ΠεριβÜλλοντοσ, Μεταφορþν και Περιφερειþν, ΗνωµÝνο
Βασßλειο

Περßληψη
Η στρατηγική τησ Επιτροπήσ για ορθή και αποδοτική
κοστολüγηση, θα πρέπει στο απώτερο µέλλον να εξασφαλίσει, üτι
üλα τα έµµεσα έξοδα των µεταφορών (περιβαλλοντικά και άλλα)
καλύπτονται απü την τιµή που πληρώνει ο χρήστησ. Η βελτίωση
τησ φορολογίασ των µεταφορών και οι χρεώσεισ είναι το βασικü
στοιχείο σε αυτή την στρατηγική. Η εφαρµογή ωστüσο τησ
συγκεκριµένησ στρατηγικήσ αντιµετωπίζει πολλέσ δυσκολίεσ.
Η αλλαγή στισ ανάγκεσ των µεταφορών και τη συµµετοχή των
διαφüρων µεταφορικών µέσων µπορεί εν µέρει να αποδοθεί στην
αλλαγή στισ τιµέσ των µεταφορών. Οι ελλείψεισ δεδοµένων δεν
επιτρέπουν την εκτίµηση αυτού του δείκτη στο επίπεδο τησ ΕΕ.
Εντούτοισ δεδοµένα απü το Ηνωµένο Βασίλειο και την ∆ανία,
δείχνουν üτι το πραγµατικü κüστοσ των οδικών µεταφορών
(συµπεριλαµβάνει την αγορά, συντήρηση, ασφάλιση, φορολογία
και το κüστοσ του καυσίµου) έχει παραµείνει σχεδüν σταθερü απü
το 1980. Επιπλέον, το αισθητü «οριακü κüστοσ» (δηλαδή
πραγµατικέσ τιµέσ καυσίµων), που συχνά διέπει αποφάσεισ σχετικέσ
µε την χρήση του αυτοκινήτου, έχει πέσει σε µερικέσ χώρεσ. Σε
αντίθεση, το κüστοσ των µαζικών µεταφορών έχει αυξηθεί µε πολύ
µεγαλύτερο ρυθµü απü üτι το κüστοσ των µεταφορών µε το
αυτοκίνητο και την αγοραστική δύναµη. Αυτü έχει ωσ αποτέλεσµα
τιµέσ που προφανώσ προτρέπουν στη χρήση του ιδιωτικού
αυτοκινήτου, έναντι των µέσων µαζικήσ µεταφοράσ.
Οι τιµέσ των καυσίµων ποικίλλουν σηµαντικά στα διάφορα κράτη
µέλη, µε µερικά κράτη να δείχνουν µια ανοδική και άλλα µια
πτωτική τάση. Η αµüλυβδη βενζίνη ήταν κατά 4-17 % πιο ακριβή
απü την βενζίνη που περιείχε µüλυβδο το 1998 και µέχρι και 57 %
πιο ακριβή απü το ντήζελ. Οι πιο ακριβέσ τιµέσ αµüλυβδησ βενζίνησ
το 1998 ήταν στη Φιλανδία, Σουηδία και Ιταλία και οι χαµηλüτερεσ
ήταν στο Λουξεµβούργο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Μια
παρüµοια εικüνα παρουσιάζεται για τισ τιµέσ του ντήζελ (µε το
Ηνωµένο Βασίλειο να συµπεριλαµβάνεται στην οµάδα µε τισ
υψηλέσ τιµέσ). Η φορολογία των καυσίµων αποτελεί το 70-80 %
τησ τελικήσ τιµήσ τησ αµüλυβδησ βενζίνησ και το 60-80 % τησ
τιµήσ του ντήζελ. Το Λουξεµβούργο, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η
Ισπανία και η Ελλάδα, έχουν την χαµηλüτερη φορολογία στην
βενζίνη (λιγüτερο απü 70 %), η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο
την υψηλüτερη (γύρω στο 80 %).
Η φορολογία των καυσίµων σε πολλέσ χώρεσ συµπληρώνεται µε
άλλουσ φüρουσ µεταφορών και χρεώσεισ (για παράδειγµα διüδια
δρüµων και γεφυρών, η ευρωβινιέτα, τέλη κυκλοφορίασ). Ένα
σηµαντικü ζήτηµα στη µελέτη µιασ πολιτικήσ για την ενσωµάτωση
διαφüρων στοιχείων του κüστουσ, είναι ο ρüλοσ των επιδοτήσεων
των µεταφορών. Εντούτοισ, δεν υπάρχουν δεδοµένα για τισ
επιδοτήσεισ και για τουσ (εκτüσ καυσίµων) φüρουσ µεταφορών
που να είναι περιεκτικά και εναρµονισµένα µεταξύ τουσ, και η
εκτίµηση τησ ΕΕ για αυτούσ τουσ δείκτεσ χρειάζεται περισσüτερη
δουλειά.
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Βαδßζουµε προσ τη σωστÞ κατεýθυνση;
Τα επιπλέον έξοδα των οδικών και σιδηροδροµικών µεταφορών
στη ΕΕ που προκαλούνται απü τισ περιβαλλοντικέσ ζηµιέσ
(θüρυβοσ, τοπική ατµοσφαιρική ρύπανση και κλιµατικέσ αλλαγέσ)
και τα ατυχήµατα, εκτιµώνται γύρω στο 4 % του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊüντοσ. Αυτü δεν περιλαµβάνει το κüστοσ τησ
φθοράσ τησ υποδοµήσ, την κυκλοφοριακή συµφüρηση και έναν
αριθµü περιβαλλοντικών προβληµάτων που είναι δύσκολο να
ποσοτικοποιηθούν. Ένασ σηµαντικüσ στüχοσ τησ ΕΕ στη
στρατηγική για ορθή και αποδοτική κοστολüγηση, είναι να
ενσωµατώσει üλα τα λοιπά έξοδα (βασισµένα στην αρχή του «ο
χρήστησ πληρώνει»). Ωστüσο, το να καθοριστούν τα ακριβή
επίπεδα τιµήσ τησ αγοράσ είναι περίπλοκο, εξαιτίασ των δυσκολιών
που ενέχονται στον υπολογισµü των σχετικών εξüδων και επειδή η
ελαστικüτητα των τιµών δεν είναι πολύ κατανοητή.
Παρüτι τα νούµερα δεν είναι σίγουρα λüγω των προβληµάτων
στην µεθοδολογία και στα δεδοµένα, η ισχύουσα συγχώνευση
εξüδων υποδοµήσ και περιβαλλοντικού κüστουσ, υπολογίζεται üτι
είναι µüλισ το 30 % για τισ οδικέσ µεταφορέσ και το 39 % για τισ
σιδηροδροµικέσ. Αυτü σηµαίνει üτι τα εισοδήµατα απü τισ
µεταφορέσ (µέσω σχετικήσ φορολογίασ και χρεώσεων) ακüµη δεν
καλύπτουν üλα τα λοιπά έξοδα. Οι µεγαλύτεροι ρυθµοί ανάκτησησ
κέρδουσ παρατηρούνται στη Αυστρία, τη ∆ανία και την Ισπανία.

Περßληψη
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Ερþτηση ολοκλÞρωσησ 6: Πüσο γρÞγορα
εφαρµüζονται οι βελτιωµÝνεσ τεχνολογßεσ
και πüσο αποδοτικÜ χρησιµοποιοýνται τα
τροχοφüρα;
IΒασικüσ δεßκτησ: Η Ýνταση τησ ενÝργειασ των επιβατþν και των
µεταφορþν εµπορευµÜτων (8 χþρεσ τησ EE)
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Η Ýνταση τησ ενÝργειασ
των µεταφορþν
επιβατþν και
εµπορευµÜτων Ýχει
βελτιωθεß λßγο Þ καθüλου
κατÜ την τελευταßα
δεκαετßα. Οι
τεχνολογικÝσ εξελßξεισ
Ýχουν κÜνει τα
τροχοφüρα
αποδοτικüτερα üσον
αφορÜ τα καýσιµα, αλλÜ
η αυξανüµενη διεßσδυση
βαρýτερων και
µεγαλýτερησ ισχýοσ
τροχοφüρων, µαζß µε την
µειοýµενη πληρüτητα
και τουσ χαµηλοýσ
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Lawrence Berkeley , üπωσ
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απü αναγνωρισµÝνεσ
εθνικÝσ πηγÝσ
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Βαδßζουµε προσ τη σωστÞ κατεýθυνση;
Η ένταση τησ ενέργειασ και οι συγκεκριµένεσ εκποµπέσ απü το
τοµέα των µεταφορών (κατανάλωση ενέργειασ και εκποµπέσ ανά
µονάδα µεταφοράσ) καθορίζονται απü τα τεχνολογικά
χαρακτηριστικά του στüλου των οχηµάτων, και την χρήση
(πληρüτητα, συντελεστέσ φüρτισησ και οδική συµπεριφορά).
Η ένταση τησ ενέργειασ στισ µεταφορέσ επιβατών και
εµπορευµάτων έχει βελτιωθεί λίγο ή καθüλου κατά την τελευταία
δεκαετία. Οι τεχνολογικέσ εξελίξεισ έχουν κάνει τα αυτοκίνητα
αποδοτικüτερα üσον αφορά στα καύσιµα, αλλά η αυξανüµενη
διείσδυση βαρύτερων και µεγαλύτερησ ισχύοσ τροχοφüρων, µαζί
µε µειούµενεσ πληρüτητεσ και συντελεστέσ φüρτισησ, έχουν
αντισταθµίσει αυτά τα οφέλη. Εθελοντικέσ συµφωνίεσ µε τισ
αυτοκινητοβιοµηχανίεσ για τη µείωση των εκποµπών του CO2 απü
τα καινούργια αυτοκίνητα πρέπει να βελτιώσουν την κατάσταση,
και η πρüοδοσ στην εφαρµογή αυτών των συµφωνιών πρέπει να
παρακολουθηθεί στενά.
Η εισαγωγή προτύπων εκποµπών για τα αυτοκίνητα το 1992-93
(που απαιτούν καταλυτικούσ µετατροπείσ) και παρüµοια πρüτυπα
για φορτηγά, έχουν οδηγήσει σε σηµαντικέσ µειώσεισ εκποµπών
του NOx και των ΠΟΕΠΜ σε µερικέσ χώρεσ. Σύµφωνα µε
δεδοµένα απü την Αυστρία και την Ολλανδία, οι εκποµπέσ NOx και
ΠΟΕΠΜ ανά χιλιοµετρικü επιβάτη και χιλιοµετρικü τüνο έχουν
µειωθεί σηµαντικά για τισ οδικέσ, σιδηροδροµικέσ και αεροπορικέσ
µεταφορέσ. Αλλά τα οφέλη έχουν εν µέρει αντισταθµιστεί απü τισ
αυξηµένεσ ανάγκεσ µεταφορών. Επιπροσθέτωσ, µüνο το 48 % των
βενζινοκίνητων οχηµάτων στην ΕΕ έχουν ήδη καταλυτικούσ
µετατροπείσ, ποσοστü που ποικίλει πολύ στισ διάφορεσ χώρεσ.
Πρüσφατεσ έρευνεσ έχουν επιβεβαιώσει üτι οι συγκεκριµένεσ
εκποµπέσ αυξάνονται συστηµατικά καθώσ αυξάνονται οι
διανυüµενεσ αποστάσεισ και üτι υπάρχουν µεγάλεσ ασυµφωνίεσ
µεταξύ των εκποµπών που µετρήθηκαν εργαστηριακά και των
πραγµατικών εκποµπών που µετρώνται στουσ δρüµουσ. Το
γεγονüσ δείχνει την σηµασία εφαρµογήσ τακτικών προγραµµάτων
συντήρησησ.
Η κατάργηση του µüλυβδου στην βενζίνη είναι ένα πολύ
επιτυχηµένο βήµα. Η χρήση αµüλυβδησ βενζίνησ στην αγορά έχει
φθάσει το 75 % µε τη χρήση διαφüρων µέσων üπωσ τησ
φορολογίασ και τεχνολογικών προτύπων (συστήµατα καταλυτών).
Ο µüλυβδοσ στη βενζίνη αναµένεται να πάψει να χρησιµοποιείται
σχεδüν εντελώσ µέχρι το 2000 και εντελώσ µέχρι το 2005. Παρά τισ
προσπάθειεσ τησ ΕΕ να προωθήσει εναλλακτικέσ (ηλεκτρισµüσ,
φυσικü αέριο, κυψέλεσ ενέργειασ) και ανανεώσιµεσ (βιολογικά
καύσιµα) πηγέσ ενέργειασ για τισ µεταφορέσ, αυτέσ τυγχάνουν
ακüµη περιορισµένησ χρήσησ.
Η µείωση του ρυθµού ανανέωσησ του στüλου των αυτοκινήτων
στην ΕΕ, επιµήκυνε τον µέσο üρο ηλικίασ του στüλου απü τα έξι
στα επτά χρüνια µεταξύ 1980 και 1997, µε µία επακüλουθη µείωση
στο ρυθµü διείσδυσησ περισσüτερο µοντέρνων τεχνολογιών. Η
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Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Φιλανδία και η Σουηδία έχουν τον
γηραιüτερο στüλο αυτοκινήτων, ενώ το Λουξεµβούργο, η
Ιρλανδία και το Βέλγιο, έχουν τουσ µεγαλύτερουσ ρυθµούσ
ανανέωσησ. Ο υψηλüσ µέσοσ üροσ τησ ηλικίασ των αυτοκινήτων
στην Πορτογαλία, την Ελλάδα, τη Σουηδία και τη Φιλανδία
οφείλεται στην υψηλή φορολογία των αυτοκινήτων και στισ
οικονοµικέσ συνθήκεσ που επικρατούν σε αυτέσ τισ χώρεσ.
Μερικά κράτη µέλη (Ελλάδα, ∆ανία, Ισπανία, Ιρλανδία και Ιταλία)
εισήγαγαν στρατηγικέσ απüσυρσησ παλαιών αυτοκινήτων την
δεκαετία του 1990. Βεβαίωσ αυτά τα προγράµµατα, έχουν ωσ
αποτέλεσµα περιβαλλοντικü üφελοσ, µüνο εάν οι εκποµπέσ των
καινούργιων αυτοκινήτων είναι σηµαντικά καλύτερεσ απü αυτέσ
των παλαιüτερων µοντέλων και εάν οι περιβαλλοντικέσ επιπτώσεισ
απü την κατασκευή και διάλυση των αυτοκινήτων είναι ηπιüτερεσ.
Η προταθείσα οδηγία για παροπλισµένα αυτοκίνητα στοχεύει σε
αυτή την διασφάλιση.
Οι πολιτικέσ τησ ΕΕ (üπωσ το πρüγραµµα Auto-Oil ) εστιάζουν
τώρα κυρίωσ στην ποιüτητα των καυσίµων και τησ τεχνολογίασ, για
να βελτιώσουν την απüδοση. Επιπλέον πρωτοβουλίεσ
συµπεριλαµβάνουν προγράµµατα απüσυρσησ παλαιών
αυτοκινήτων και εθελοντικέσ συµφωνίεσ µε τη
αυτοκινητοβιοµηχανία σχετικά µε τισ εκποµπέσ του CO2 . Αυτά τα
µέτρα πρέπει να συµπληρωθούν µε µέτρα που θα επηρεάσουν την
αγοραστική και οδική συµπεριφορά (πληροφüρηση καταναλωτών,
προγράµµατα εκπαίδευσησ οδηγών, προγράµµατα οικολογικήσ
διαχείρισησ και ελέγχου για εταιρείεσ, προγράµµατα χρήσησ
αυτοκινήτου απü κοινού (car-sharing).
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Ερþτηση ολοκλÞρωσησ 7: Πüσο
αποτελεσµατικÜ χρησιµοποιοýνται τα
εργαλεßα περιβαλλοντικÞσ διαχεßρισησ και
ελÝγχου, για να υποστηρßξουν πολιτικÝσ
και λÞψη αποφÜσεων;
Βασικüσ δεßκτησ: ΚοινÞ γνþµη για λýσεισ στα προβλÞµατα
µεταφορþν (αντιπροσωπευτικü δεßγµα 16 000
κατοßκων τησ ΕΕ)

Βελτιþσεισ στισ δηµüσιεσ
µεταφορÝσ, µÝτρα
ενθÜρρυνσησ τησ χρÞσησ
ποδηλÜτου και τησ
πεζοπορßασ, και ο
περιορισµüσ του
αυτοκινÞτου σε ορισµÝνεσ
περιοχÝσ, εßναι οι λýσεισ
που υποστηρßχθηκαν
περισσüτερο απü το κοινü.
Η λÞψη µÝτρων που
κοστßζουν, εßναι πολý
λιγüτερο αποδεκτÞ απü το
κοινü. ΤÝλοσ δεν γßνεται
πÜντοτε συσχετισµüσ µε
την δικÞ τουσ συµπεριφορÜ.
ΠηγÞ:
Ευρωβαρüµετρο, 1999

ΚατÜ τη γνþµη σασ, ποιο απü αυτÜ τα µÝτρα
θα εßχε ωσ αποτÝλεσµα την
αποτελεσµατικüτερη λýση των
περιβαλλοντικþν προβληµÜτων που
συνδÝονται µε την τροχαßα κßνηση στισ πüλεισ;
Βελτßωση ΜΜΜ
Περισσüτεροι πεζüδροµοι
ΜεγÜλη µεßωση κυκλοφ. ΙΧ
CΠερισσüτ.
ποδηλατüδροµοι
ΜεγÜλη µεßωση χþρων
στÜθµευσησ στισ πüλεισ
Κ
C ατασκευÞ δρüµωνεξπρεσ µÝσα στισ πüλεισ
ΠληρωµÞ διοδßων για
εßσοδο σε πüλη
Αýξηση τιµÞσ καυσßµων
Αλλα
Τßποτα
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Είναι λίγα τα κράτη µέλη που έχουν ήδη εφαρµüσει
ολοκληρωµένεσ στρατηγικέσ για τισ µεταφορέσ και το περιβάλλον.
Οκτώ κράτη βρίσκονται τώρα στο στάδιο να αναπτύξουν τέτοιεσ
στρατηγικέσ, αλλά στισ περισσüτερεσ περιπτώσεισ, ακüµη χρειάζεται
να υιοθετηθούν πλήρωσ, να χρηµατοδοτηθούν και να
εφαρµοστούν. Μüνο η Αυστρία και η Φιλανδία έχουν ήδη
αναπτύξει µια έκθεση δεικτών σύµφωνα µε τισ προδιαγραφέσ του
TERM. Η Σουηδία σχεδιάζει να κάνει το ίδιο. Η µέθοδοσ που
αποφασίστηκε στο Κάρντιφ θα πρέπει να δώσει µία µεγαλύτερη

Περßληψη
ώθηση για την ανακοίνωση προüδου τησ διαδικασίασ τησ
ολοκλήρωσησ στο επίπεδο των διαφüρων τοµέων. Ο TERM θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ωσ ένα κοινü µοντέλο για την
αναφορά εθνικών δραστηριοτήτων και θα είναι στενά
συντονισµένο µε αυτέσ.
∆ιεθνώσ, üλο και περισσüτερο υπάρχει οµοφωνία στο üτι η
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση(ΣΠΕ), είναι ένα σηµαντικü
εργαλείο για την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών παραγüντων σε
πολιτικέσ και προγράµµατα, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
µεταφορών ( και σχετικών χωροταξικών σχεδιασµών).Η ΣΠΕ, θα
βοηθούσε επίσησ στο να διασφαλίσει üτι οι δηµüσιεσ και
περιβαλλοντικέσ αρχέσ έχουν πλήρη συµµετοχή στην διαδικασία
λήψησ των αποφάσεων. Η πρακτική τησ ΣΠΕ στον τοµέα των
µεταφορών αρχίζει να εµφανίζεται σε πολλέσ χώρεσ. Εντούτοισ η
σχέση µεταξύ ΣΠΕ και τησ πραγµατικήσ λήψησ αποφάσεων είναι
σχετικά µικρή, καθώσ το νοµικü πλαίσιο τησ ΣΠΕ είναι συχνά µια
αργή διαδικασία και θεσµικά εµπüδια παρακωλύουν την αποδοχή
τησ.
Στο επίπεδο εταιρειών, ο τοµέασ των µεταφορών µε αυξανüµενο
ρυθµü υιοθετεί συστήµατα περιβαλλοντικήσ διαχείρισησ
(συγκεκριµένα ISO 14001 και EMAS) ωσ ένα οικονοµικά
συµφέρον µέσο για την βελτίωση τησ περιβαλλοντικήσ απüδοσησ.
Ωσ ένα ποσοστü 45 %, οι πολίτεσ τησ ΕΕ, έχουν την άποψη üτι η
κυκλοφοριακή συµφüρηση είναι ένα σοβαρü πρüβληµα για το
τοπικü τουσ περιβάλλον, 40 % η ατµοσφαιρική ρύπανση και 30 %
ο θüρυβοσ. Η βελτίωση των µέσων µαζικήσ µεταφοράσ, µέτρα που
ενθαρρύνουν την ποδηλασία και το περπάτηµα, µαζί µε το
περιορισµü των αυτοκινήτων σε ορισµένεσ περιοχέσ, θεωρούνται οι
πιο αποτελεσµατικέσ λύσεισ. Τα µέτρα που κοστίζουν για να
βελτιωθεί η κατάσταση, τυγχάνουν πολύ µικρήσ αποδοχήσ απü το
κοινü. Οι άνθρωποι θεωρούν τισ τοπικέσ, περιφερειακέσ και
εθνικέσ (και σε µικρüτερο βαθµü ΕΕ) αρχέσ, υπεύθυνεσ για τη λύση
των προβληµάτων: ο συσχετισµüσ µε την συµπεριφορά τουσ ωσ
άτοµα δεν γίνεται πλήρωσ.
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Μελλοντικü πρüγραµµα δρÜσησ
TERM
Ο TERM ωσ ιδέα, έχει συλληφθεί σαν µια συνεχιζüµενη διαδικασία:
τα δεδοµένα και οι µέθοδοι θα βελτιώνονται σταδιακά.
Τα κενά που υπάρχουν στα δεδοµένα, έχουν δυσκολέψει αυτή την
πρώτη έκθεση του TERM. Μερικοί απü τουσ προτεινüµενουσ
δείκτεσ δεν µπορούν να ποσοτικοποιηθούν ακüµη (χρειάστηκε να
χρησιµοποιηθούν δείκτεσ κατά προσέγγιση), ενώ κάποιοι άλλοι
µπορούσαν να δοθούν µüνο για ένα περιορισµένο αριθµü χωρών.
∆εδοµένα και βελτιωµένη µεθοδολογία χρειάζονται επίσησ για την
καλύτερη κατανüηση των:
·

Σχέσεων αιτιüτητασ µεταξύ των κινητηρίων δυνάµεων των
αναγκών των µεταφορών

·

Πωσ αυτέσ εξασκούν πιέσεισ και επιδράσεισ στο περιβάλλον και
στουσ ανθρώπουσ

·

Η αποτελεσµατικüτητα των πολιτικών για να διορθωθούν
αυτέσ οι πιέσεισ και οι επιδράσεισ.

Οι ενέργειεσ για τη εναρµüνιση των µεθοδολογικών προσεγγίσεων
και των προσπαθειών για τη αυτοµατοποιηµένη συλλογή
δεδοµένων, σε εθνικü επίπεδο αλλά και διεθνώσ, είναι σηµαντικέσ
για το πρüγραµµα δράσησ TERM. Τα κράτη µέλη, η Eurostat, ο
ΕΟΠ και τα Ευρωπαϊκά Θεµατικά Κέντρα είναι οι βασικοί
παράγοντεσ. Το πρüγραµµα τησ Επιτροπήσ Ε&ΤΑ για τισ
µεταφορέσ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να στοχεύσει σε διεθνείσ
ερευνητικέσ προσπάθειεσ για συγκεκριµένεσ ανάγκεσ του TERM.
Εκ παραλλήλου η λίστα δεικτών του TERM θα αναθεωρείται
τακτικά, για να συνδυάσει ανάγκεσ πληροφüρησησ µε
αναπτυσσüµενεσ στρατηγικέσ ολοκλήρωσησ, επιδιώξεισ και
στüχουσ. Σύντοµα θα πρέπει να αρχίσουν εργασίεσ για να
συµπεριληφθούν και οι υποψήφιεσ για προσχώρηση χώρεσ στην
διαδικασία του TERM και να προσαρµοστεί αναλüγωσ η λίστα των
δεικτών.
Καθώσ τα δεδοµένα και οι µέθοδοι σταδιακά βελτιώνονται, θα είναι
δυνατή η καλύτερη εκτίµηση τησ αποδοτικüτητασ των
συγκεκριµένων πολιτικών. Η τακτική έκθεση δεικτών θα
συµπληρώνεται µε εξειδικευµένεσ εκθέσεισ σε συγκεκριµένα θέµατα
πολιτικών, που θα χρειάζονται περισσüτερεσ λεπτοµέρειεσ.
Επιπλέον, θα εξετασθεί η δυνατüτητα να συµπεριληφθούν
θεωρητικέσ προβλέψεισ στισ εκθέσεισ δεικτών.
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Αρκετά εθνικά συστήµατα αναφοράσ δεικτών έχουν αρχίσει να
εµφανίζονται, αν και θα χρειαστεί συντονισµüσ για να
διασφαλισθεί το συγκρίσιµο των εθνικών εκτιµήσεων και η παροχή
πληροφοριών στο TERM. ∆ικτύωση µε άλλουσ διεθνείσ
οργανισµούσ (üπωσ ο Οργανισµüσ για την Οικονοµική Συνεργασία
και Ανάπτυξη, ο Παγκüσµιοσ Οργανισµüσ Υγείασ, η Ευρωπαϊκή
∆ιάσκεψη Υπουργών Μεταφορών και η Οικονοµική Επιτροπή των
Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη) θα πρέπει να συνεχίσουν µε
τέτοιο τρüπο ώστε να αποφεύγονται οι επαναλήψεισ.
Βεβαίωσ, üλεσ αυτέσ οι δραστηριüτητεσ µπορούν να οργανωθούν
µüνο σταδιακά και χρειάζεται η παροχή καταλλήλων πüρων στα
κράτη µέλη καθώσ και στον ΕΟΠ και τη Eurostat.
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