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Η προδος προς ένα περισστερο βιώσιµο σύστηµα µεταφορών
κατέστη επιτακτική ανάγκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), καθώς και
σε πολλές άλλες περιοχές του κσµου. Ως εκ τούτου, οι µεταφορές
καταλαµβάνουν εξέχουσα θέση στο 6ο Περιβαλλοντικ Πργραµµα
∆ράσης της ΕΕ (6ΠΠ∆), καθώς και στη στρατηγική για βιώσιµη
ανάπτυξη. Κατά τη σύνοδο κορυφής του Γκέτεµποργκ, το Ευρωπαϊκ
Συµβούλιο διέκρινε τον τοµέα των µεταφορών ως ένα απ τα τέσσερα
πεδία προτεραιτητας, στα οποία η ανάπτυξη πολιτικής για
βιωσιµτητα πρέπει να επιταχυνθεί.
Η επίτευξη προδου απαιτεί την καλύτερη ενσωµάτωση των
περιβαλλοντικών ζητηµάτων σε λα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής για
τις µεταφορές. Επίσης, είναι σηµαντικ να έχουµε µια σαφή και
ποσοτική εικνα του τοµέα και της ανάπτυξής του. Στο φυλλάδιο αυτ,
συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα της έκθεσης TERM 2001,
δηλαδή της δεύτερης έκθεσης που βασίζεται σε δείκτες αναφοράς στο
πλαίσιο του TERM (transport and environment reporting mechanism /
µηχανισµς υποβολής εκθέσεων/αναφοράς για τις µεταφορές και το
περιβάλλον) της ΕΕ. Τα βασικά µηνύµατα της έκθεσης επιβεβαιώνουν
πολλές απ τις τάσεις, προβλήµατα και προκλήσεις που επισηµάνθηκαν
στην έκθεση TERM 2000. Γενικά, η έκθεση καταδεικνύει τι απ
περιβαλλοντική άποψη οι µεταφορές καθίστανται λιγτερο και χι
περισστερο βιώσιµες και τι οι προσπάθειες ενσωµάτωσης της
περιβαλλοντικής πτυχής στον τοµέα των µεταφορών πρέπει να
διπλασιαστούν.

Η κθεση TERM 2001 — Indicators tracking transport and environment integration in the
European Union, καθς και λεπτοµερ* δελτα δεικτν, διατθενται στην ιστοθση
του ΕΟΠ: http://themes.eea.eu.int/theme.php/activities/transport
Τα στατιστικ στοιχεα του TERM δηµοσιεονται απ την Eurostat στο: Transport and
environment: statistics for the transport and environment reporting mechanism (TERM) for
the European Union, 2001 http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/

Ιστοσελδα: http://www.eea.eu.int
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Βελτινεται η περιβαλλοντικ απ0δοση
του τοµα των µεταφορν;
Η αµείλικτα συνεχιζµενη αύξηση των οδικών µεταφορών και, σε
µικρτερο βαθµ, των αεροπορικών µετακινήσεων κατέστησε τον
τοµέα των µεταφορών µείζονα αιτία ορισµένων σηµαντικών
περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Τα ορυκτά καύσιµα παραµένουν η κατ’ εξοχήν χρησιµοποιούµενη
πηγή ενέργειας για τις µεταφορές, οι οποίες συµβάλλουν κατά το ένα
τέταρτο σε λες τις ανθρωπογενείς εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) στην ΕΕ. Η αύξηση των εκποµπών αερίων που προκαλούν το
φαινµενο του θερµοκηπίου απ τον εν λγω τοµέα υπονοµεύει την
επίτευξη του στχου για τη µείωση των εκποµπών στην ΕΕ, βάσει του
πρωτοκλλου του Κιτο. Οι οδικές µεταφορές αποτελούν τη
µεγαλύτερη πηγή εκποµπών CO2 στο σχετικ τοµέα, ακολουθούµενες
απ τις αεροπορικές µεταφορές. Η συµφωνία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής µε την αυτοκινητοβιοµηχανία για τη µείωση των εκποµπών
CO2 απ τα νέα οχήµατα αναµένεται να επιβραδύνει την αύξηση των
εκποµπών απ τα επιβατικά αυτοκίνητα. Οι µεταφορές αποτελούν έναν
απ τους στχους προτεραιτητας του σχεδίου δράσης της Επιτροπής
για τη βελτίωση της ενεργειακής απδοσης και του ευρωπαϊκού
προγράµµατος για τη µεταβολή του κλίµατος.
Η χρήση καταλυτών για τη µείωση εκποµπών άλλων καυσαερίων απ
τα νέα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα και οι αυστηρτερες ρυθµίσεις για τις
εκποµπές για τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα και για την ποιτητα των
καυσίµων έχουν ήδη επιφέρει θετικές εξελίξεις. Έχουν καταλήξει σε
ορισµένα περιβαλλοντικά οφέλη και, κυρίως, σε σηµαντικές βελτιώσεις
της ποιτητας του αέρα των αστικών περιοχών.

•

Οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και µη µεθανικών πτητικών οργανικών
ενώσεων (ΠΟΕΠΜ) µειώνονται, αλλά απαιτούνται ακµη σηµαντικές µειώσεις για
να επιτευχθούν οι στχοι για τις εκποµπές της ΕΕ.

•

Αν και η ποιτητα του αέρα στις αστικές περιοχές βελτιώνεται, τα επίπεδα
ρύπανσης εξακολουθούν να προκαλούν κινδύνους για την υγεία.

•

Τα ποσοστά θανατηφρων τροχαίων ατυχηµάτων µειώνονται, αλλά τα οδικά
ατυχήµατα εξακολουθούν να κοστίζουν τη ζωή σε 41 000 ανθρώπους ετησίως.

•

Οι εκποµπές CO2 απ τις µεταφορές αυξήθηκαν στην ΕΕ κατά 15 % µεταξύ 1990
και 1998.

•

Εκτιµάται τι ποσοστ υψηλτερο του 30 % του πληθυσµού εκτίθεται σε επίπεδα
ηχορύπανσης, τα οποία µπορούν να είναι ενοχλητικά ή επιβλαβή για την υγεία.

•

Οι οδικές και σιδηροδροµικές υποδοµές κατατεµαχίζουν λο και περισστερο την
επικράτεια της ΕΕ.

•

Μείζονα ατυχήµατα διαρροής πετρελαίου απ πλοία εξακολουθούν να
παρατηρούνται σποραδικά στην ΕΕ, αλλά οι περισστερες πετρελαιοκηλίδες
προέρχονται απ παράνοµες απορρίψεις.

Μεταφορς οικο-ποδοτικ0τητα
δεκτης (1990 = 100)
150

Ωστσο, η ποιτητα του αέρα στις περισστερες ευρωπαϊκές πλεις
παραµένει χαµηλή, επισηµαίνοντας την ανάγκη για πρσθετες
προσπάθειες. Οι οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές
αποτελούν τις µείζονες αιτίες ηχητικής χλησης. Οι οδικές και
σιδηροδροµικές υποδοµές συνεχίζουν να καταλαµβάνουν εδάφη που
είχαν πρτερη γεωργική και αστική χρήση και να επιδρούν σε ένα ευρύ
φάσµα χαρακτηρισµένων φυσικών τοποθεσιών και οικοτπων.
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Σηµεινουµε πρ0οδο στη διαχεριση
της ζτησης των µεταφορν και στη
βελτωση της κατανοµς µεταξ των
διαφ0ρων τρ0πων µεταφορν;
Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Βιώσιµη Ανάπτυξη και η
Νέα Κοινή Πολιτική Μεταφορών ζητούν την αποσύνδεση της αύξησης
των µεταφορών απ την οικονοµική ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση
της κατανοµής µεταξύ τρπων µεταφορών στα επίπεδα του 1998, µέχρι
το 2010. Οι τρέχουσες τάσεις αποµακρύνονται απ αυτούς τους
στχους.
Σηµαντικές αιτίες για την αύξηση των επιβατικών µεταφορών είναι η
αυξανµενη αγορά αυτοκινήτων, οι τάσεις των τιµών των µεταφορών
και ο ανεπαρκής χωροταξικς σχεδιασµς (ο οποίος οδηγεί στην
εξάπλωση των αστικών περιοχών). Η στροφή προς τη χρήση
αυτοκινήτων και αεροπλάνων συνεχίζεται και οι οδικές και
αεροπορικές µεταφορές παρουσιάζουν τους ταχύτερους ρυθµούς
ανάπτυξης. Ο τουρισµς αποτελεί την ταχύτερα αυξανµενη αιτία
µετακίνησης.
Οι κύριες αιτίες για την αύξηση των µεταφορών εµπορευµάτων είναι η
παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, η απελευθέρωση της εσωτερικής
αγοράς, η πολυπλοκτητα των εµπορικών δικτύων, η εξειδίκευση των
παραγωγικών διαδικασιών, οι προτιµήσεις των καταναλωτών και οι
µειούµενες δαπάνες των µεταφορών. Η δέσµη νοµοθετικών µέτρων για
τους σιδηροδρµους που εγκρίθηκε πρσφατα, η οποία έχει ως στχο
το άνοιγµα των διεθνών σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών
στον ανταγωνισµ, µπορεί να συµβάλει στην αύξηση του µεριδίου των
σιδηροδρµων στην αγορά των µεταφορών.

•

Για µεγαλύτερες αποστάσεις, οι ακτοπλοϊκές µεταφορές παρουσίασαν αύξηση:
το 1998 το µερίδι τους σε σύνολο τνων — χιλιοµέτρων ήταν 42 %, ποσοστ
που ισοδυναµεί µε το 6 % του συνλου των µεταφερθέντων τνων.

•

Οι επιβατικές µεταφορές αυξήθηκαν κατά περίπου 55 % τα τελευταία 20 έτηΧ
ενώ µνο µία περιορισµένη αποσύνδεσή τους απ την οικονοµική ανάπτυξη
αναµένεται µέχρι το 2010.

•

Οι επιβατικές µεταφορές συνεχίζουν να στρέφονται προς τα αυτοκίνητα και τα
αεροσκάφη.

•

Οι µεταφορές εµπορευµάτων αυξήθηκαν κατά 55 % µεταξύ 1980 και 1998
αυτή η αύξηση αναµένεται να παραµείνει στενά συνδεδεµένη µε την οικονοµική
ανάπτυξη.

•

Επί του παρντος, οι οδικές µεταφορές εµπορευµάτων καταλαµβάνουν το 43
% του συνλου τνων-χιλιοµέτρων και το 80 % του συνλου των
µεταφερθέντων τνων.

Μεταφορ εµπορευµτων

Μεταφορ επιβατν
∆ισεκατοµµρια επιβ τες/χλµ

∆ισεκατοµµρια τνοι/χλµ
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ακτοπλοϊα
δρµος

µοτοσυκλτες
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4000

υδρδροµοι στο εσωτερικ της χρας
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Παρατηρεται καλ τερος συντονισµ0ς
µεταξ του χωροταξικο σχεδιασµο
και των µεταφορν, τσι στε να
συµβαδζουν οι ανγκες των
µεταφορν µε τις ανγκες πρ0σβασης;
^λο και περισστεροι άνθρωποι ταξιδεύουν µακρύτερα, καθώς οι
αποστάσεις µεταξύ της οικείας, της εργασίας, των καταστηµάτων, των
σχολείων και των κέντρων ψυχαγωγίας αυξάνονται. Ο αυξανµενος
αριθµς ιδικτητων αυτοκινήτων ενθαρρύνει την αστική εξάπλωση
(και αντιστρφως, δηµιουργώντας ένα φαύλο κύκλο). Οι πολίτες,
γενικά, προτιµούν το αυτοκίνητο απ τους περισστερο φιλικούς προς
το περιβάλλον τρπους µεταφοράς, ακµη και αν οι αποστάσεις
επιτρέπουν, για παράδειγµα, το βάδισµα και την ποδηλασία. Για
πολλούς, το αυτοκίνητο έχει καταστεί σχεδν απλυτα αναγκαίο για
την πρσβαση στις βασικές υπηρεσίες, καθώς και ο προτιµµενος
τρπος µετακίνησης για άλλους σκοπούς.

•

Η οδική και σιδηροδροµική πρσβαση σε αγορές εξακολουθεί να παρουσιάζει
έλλειψη ισορροπίας µεταξύ των περιφερειών, τα έργα υποδοµής δεν
προκαλούν απαραίτητα κοινωνικοοικονοµική προδο.

•

Σε ορισµένες χώρες, η αστική εξάπλωση οδηγεί σε µακρύτερες µετακινήσεις για
την πρσβαση σε βασικές υπηρεσίες, πως είναι οι αγορές, η απασχληση και η
εκπαίδευση, καθώς και οι χώροι ψυχαγωγίας.

•

Σε ορισµένες χώρες, τα νοικοκυριά που δεν διαθέτουν αυτοκίνητο
αντιµετωπίζουν δυσκολία πρσβασης σε βασικές υπηρεσίες.

9

Οι πολιτικές για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Κοιντητας συνδέονται, σε
µεγάλο βαθµ, µε το χωροταξικ και συγκοινωνιακ σχεδιασµ.
Ωστσο, αµφισβητείται η άποψη τι τα νέα έργα υποδοµής µεταφορών
προκαλούν αυτµατη αύξηση της οικονοµικής ευηµερίας και
ενισχύουν τη συνοχή µεταξύ των περιφερειών.
Ορισµένες χώρες βελτιώνουν το συντονισµ µεταξύ του
περιφερειακού, αστικού και συγκοινωνιακού σχεδιασµού. Ωστσο,
µπορούν να αναµένονται αποτελέσµατα µνο µακροπρθεσµα και η
αναστροφή της τάσης δεν είναι ακµη εµφανής.

% νοικοκυριν

χλµ
16

∆ράσεις για την προώθηση καλύτερων πρακτικών σχεδιασµού
περιλαµβάνονται στην προοπτική ανάπτυξης της ευρωπαϊκής
χωροταξίας, την κοινή πολιτική µεταφορών και το 6ΠΠ∆. Η νέα
οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολγηση έχει επίσης ως
στχο να διασφαλίσει τι οι περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί
ενσωµατώνονται στις διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασµού.
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Βελτιστοποιο µε τη χρση του
υφιστµενου δυναµικο των
µεταφορικν υποδοµν και βαδζουµε
προς να καλ τερα ισορροπηµνο
σ στηµα πολλαπλν µεταφορν;
Οι αποφάσεις για τις υποδοµές µεταφορών εξακολουθούν να
λαµβάνονται, κυρίως, ως απάντηση στα προβλήµατα κυκλοφοριακής
συµφρησης. Αυτή η άµεση προσέγγιση ευνοεί την επέκταση των
οδικών και αεροπορικών υποδοµών.
Ο σιδηρδροµος λαµβάνει µεγαλύτερο ποσοστ επί των συνολικών
επενδύσεων σε σχέση µε το ποσοστ της συνολικής ζήτησης, αλλά αυτ
δεν τον κατέστησε αρκετά ευέλικτο προκειµένου να ανταποκριθεί στη
νέα µεταφορική ζήτηση. Η ποιτητα των σιδηροδροµικών, πολλαπλών
και συνδυασµένων υπηρεσιών και ενεργειών χρειάζεται να βελτιωθεί. Η
δέσµη µέτρων για τους σιδηροδρµους έχει ως σκοπ τη βελτίωση της
απδοσής τους, µέσω της θέσπισης νοµοθεσίας για το άνοιγµα της
πρσβασης του σιδηροδροµικού δικτύου στις εθνικές υπηρεσίες
εµπορευµατικών µεταφορών και στις διεθνείς υπηρεσίες µεταφοράς
επιβατών, καθώς και για τη βελτίωση της ασφάλειας και της
διαλειτουργικτητας.
Οι περισστερες επενδύσεις στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού δικτύου
µεταφορών της ΕΕ (ΤΕΝ) διατίθενται για αυτοκινητοδρµους, αν και
είχε προβλεφθεί τι το 60 % θα διατίθονταν για τους σιδηροδρµους
και κυρίως, για την ανάπτυξη των σιδηροδρµων υψηλής ταχύτητας.
∆ιατέθηκαν σχετικά µεγάλες επενδύσεις για τον αστικ σιδηρδροµο
και σχεδιάζονται περισστερες σιδηροδροµικές γραµµές σε ορισµένες
χώρες.

•

Με ποσοστ 28 %, το µερίδιο των σιδηροδρµων επί των επενδύσεων
υποδοµών είναι µεγαλύτερο απ το µερίδι τους επί του συνλου των
µεταφορών, αλλά το µερίδιο τους επί της αγοράς µεταφορών εξακολουθεί να
υποχωρεί.

•

Το µερίδιο των επενδύσεων υποδοµών για κάθε τρπο µεταφοράς
µετατράπηκε ελάχιστα απ το 1980, οι οδικές υποδοµές κυριαρχούν µε µερίδιο
62 % (1995).

•

Το µήκος του δικτύου αυτοκινητδροµων αυξήθηκε περισστερο απ 70 %
απ το 1980, το µήκος των συµβατικών σιδηροδροµικών γραµµών και των
οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας µειώθηκε κατά περίπου 9 %.

•

Η διεθνής χρηµατοδτηση για το TEN προβλέπεται να είναι 60 % για τους
σιδηροδρµους, αλλά το µεγαλύτερο µέρος των τρεχουσών επενδύσεων για το
TEN εξακολουθεί να διατίθεται για τους αυτοκινητδροµους.

Επενδ σεις για τις
µεταφορικς υποδοµς, ΕΕ-15

11

Μκος αυτοκινητ0δροµων και
σιδηροδροµικο δικτ ου, ΕΕ-15
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Περληψη

TERM 2001

Βαδζουµε προς να δικαι0τερο και
αποτελεσµατικ0τερο σ στηµα τιµν, το
οποο διασφαλζει τον εσωτερικ0
συνυπολογισµ0 του εξωτερικο
κ0στους;
Ο κύριος στχος της πολιτικής της ΕΕ για «δίκαιο και αποτελεσµατικ
καθορισµ τιµών» είναι ο εσωτερικς υπολογισµς των οριακών
κοινωνικών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για τις
περιβαλλοντικές ζηµίες, τα ατυχήµατα και την κυκλοφοριακή
συµφρηση, στις τιµές των µεταφορών. Ωστσο, ο στχος αυτς δεν
έχει επιτευχθεί ακµη: κυρίως οι οδικές και αεροπορικές µεταφορές,
δηλαδή, οι τρποι µε το υψηλτερο εξωτερικ κστος ανά µονάδα
µεταφοράς, επιδοτούνται έµµεσα απ την κοινωνία.
Ωστσο, εµφανίζονται σηµεία προδου: τα περισστερα κράτη µέλη
κινούνται προς φορολογικές διαρθρώσεις, οι οποίες διαφοροποιούν
τους τρπους µεταφοράς, βάσει του περιβαλλοντικού κστους τους.
Τα µέτρα για τον εσωτερικ συνυπολογισµ του κστους
επικεντρώνονται, κυρίως, στην ατµοσφαιρική ρύπανση στον οδικ
τοµέα, και την ηχορύπανση στον αεροπορικ τοµέα, χωρίς να
λαµβάνονται σχεδν καθλου µέτρα για την κυκλοφοριακή
συµφρηση και για τις εκποµπές CO2.

•

Οι περισστερες χώρες εγκαθιδρύουν µέσα εσωτερικού υπολογισµού του
κστους, αλλά η εφαρµογή τους εξακολουθεί να αντιµετωπίζει εµπδια.

•

Οι τρέχουσες τάσεις των τιµών καυσίµων δεν ενθαρρύνουν την αποδοτική
οδήγηση σε σχέση µε την κατανάλωση καυσίµων, αλλά η φορολογική
διαφοροποίηση συµβάλλει στην προώθηση της χρήσης καθαρτερων
καυσίµων.

•

Το εξωτερικ κστος των µεταφορών εκτιµάται στο 8% του ΑΕγχΠΧ ενώ τα
επιβατικά αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα αεροσκάφη έχουν το υψηλτερο
εξωτερικ κστος ανά µονάδα µεταφορών.

•

Οι διαρθρώσεις των τιµών δεν αντανακλούν πιστά το οριακ κοινωνικ κστος
των µεταφορών και, ειδικτερα, κατά τις ώρες κυκλοφοριακής αιχµής και στις
αστικές περιοχές.

•

Στο Ηνωµένο Βασίλειο και τη ∆ανία, η τιµή των οδικών µεταφορών αυξήθηκε
λιγτερο απ ,τι η τιµή των δηµσιων µεταφορών, κατά τη διάρκεια των
περασµένων δεκαετιών.

13
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Βλγιο

Ιρλανδα

Αν µεσα στα αστικ κντρα
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TERM 2001

Με ποια ταχ τητα εφαρµ0ζονται οι
βελτιωµνες τεχνολογες και π0σο
αποδοτικ χρησιµοποιο νται τα
οχµατα;
Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η ενεργειακή απδοση των
επιβατικών µεταφορών (και των συγκεκριµένων εκποµπών τους CO2)
βελτιώθηκε ελαφρά. Αυτ είναι το αποτέλεσµα της τεχνολογικής
προδου και της εθελούσιας συµφωνίας µε την αυτοκινητοβιοµηχανία
για τη µείωση των εκποµπών CO2 απ τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα.
∆εν σηµειώθηκαν βελτιώσεις σον αφορά την ενεργειακή απδοση
στις µεταφορές διά ξηράς, εν µέρει εξαιτίας των χαµηλών ποσοστών
φρτωσης. Τα φορτηγά καταναλώνουν πολύ περισστερη ενέργεια
ανά τνο-χιλιµετρο απ ,τι ο σιδηρδροµος ή τα πλοία.
Αυστηρτερα ρια εκποµπών (π.χ., η εισαγωγή των καταλυτών) και
βελτιώσεις στην ποιτητα των καυσίµων οδήγησαν σε σηµαντικές
µειώσεις των ειδικών εκποµπών NOx των αυτοκινήτων και των
φορτηγών. Τα εναλλακτικά καύσιµα — πως ο ηλεκτρισµς, το
φυσικ αέριο, οι στήλες καυσίµων και τα βιοκαύσιµα —
αναπτύσσονται, αλλά παρουσιάζουν χαµηλή διείσδυση στην αγορά. Η
στρατηγική για βιώσιµη ανάπτυξη έχει ως στχο την αύξηση του
ποσοστού των εναλλακτικών καυσίµων επί του συνλου της οδικής
κατανάλωσης καυσίµων σε 7 % µέχρι το 2010 και σε 20 % µέχρι το
2020.
Οι θαλάσσιες και σιδηροδροµικές µεταφορές παρουσιάζουν πολύ
καλύτερη εικνα σε σύγκριση µε τις οδικές, σον αφορά την
ενεργειακή απδοση ανά τνο-χιλιµετρο. Ωστσο, η ενεργειακή
απδοση των σιδηροδροµικών µεταφορών µεταβλήθηκε ελάχιστα
κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, µε αποτέλεσµα να
προτείνεται η λήψη πρσθετων µέτρων για την ενεργειακή
εξοικονµηση, ακµη και στο σιδηροδροµικ τοµέα.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εναέριας κυκλοφορίας αναµένεται
να αυξηθούν, καθώς το χάσµα µεταξύ του ρυθµού ανάπτυξης και του
ρυθµού των τεχνολογικών και λειτουργικών βελτιώσεων διευρύνεται.
Η Επιτροπή αναγνώρισε τι η τάση αυτή είναι επιβλαβής και
ανακοίνωσε µία στρατηγική για την προώθηση τεχνικών προτύπων και
ορίων (ήχου και εκποµπών) για τα αεροσκάφη.
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•

Οι τεχνολογικές βελτιώσεις και τα καθαρτερα καύσιµα κατέστησαν τα
οχήµατα λιγτερο ρυπαντικά ανά µονάδα µεταφοράς.

•

Παρουσιάστηκε µία ελαφρά βελτίωση σον αφορά την ενεργειακή απδοση
των οδικών µεταφορών επιβατών, αλλά δεν παρουσιάστηκε βελτίωση σον
αφορά τις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων.

•

Οι θαλάσσιες και σιδηροδροµικές µεταφορές είναι οι καθαρτεροι
µηχανοκίνητοι τρποι µεταφορών, αλλά παρουσιάζουν ελάχιστη βελτίωση
σον αφορά την ενεργειακή απδοση.

•

Τα ποσοστά αριθµού επιβατών για τα αυτοκίνητα και φρτωσης για τα
φορτηγά παραµένουν χαµηλά και αυτ αντισταθµίζει το κέρδος σε απδοση
που προκύπτει απ βελτιώσεις στους τοµείς της τεχνολογίας και των καυσίµων.

•

Η µέση ηλικία του στλου αυτοκινήτων αυξήθηκε, επιβραδύνοντας το ρυθµ
διείσδυσης των νέων τεχνολογιών.

•

^σον αφορά τις εκποµπές ανά µονάδα µεταφοράς και παρά τις τεχνολογικές
και λειτουργικές βελτιώσεις, οι αεροπορικές µεταφορές αποτελούν τον
περισστερο ρυπαντικ τρπο µεταφορών.

Χρση ενργειας αν επιβτη /
χλµ αυτοκιντων
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Π0σο αποτελεσµατικ χρησιµοποιο νται
τα µσα περιβαλλοντικς διαχερισης
και ελγχου για την υποστριξη της
χραξης πολιτικς και λψης
αποφσεων;
Σύµφωνα µε το αίτηµα της συνδου κορυφής της ΕΕ, στο Κάρντιφ τον
Ιούνιο του 1998, οι περισστερες χώρες ανέπτυξαν ή αναπτύσσουν
στρατηγικές ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής πτυχής στις µεταφορές.
Ωστσο, πολλές απ αυτές τις στρατηγικές δεν έχουν ακµη πλήρως
εγκριθεί, χρηµατοδοτηθεί και εφαρµοστεί. Επίσης, οι εθνικές
στρατηγικές δεν είναι πάντοτε σύµφωνες µε τις στρατηγικές και της
πολιτικές της ΕΕ. Εντοντερη είναι η έλλειψη εφαρµογής του
εσωτερικού συνυπολογισµού του εξωτερικού κστους. Συχνά,
απουσιάζουν συγκεκριµένοι τοµεακοί στχοι και επιδιώξεις.
Σε έξι χώρες, καταρτίζονται τακτικά µεταφορικοί και περιβαλλοντικοί
δείκτες. Μνο η Αυστρία και η Φινλανδία εγκαθίδρυσαν ένα ξεχωριστ
µηχανισµ δεικτών αναφοράς, κατά το πρτυπο του TERM, ενώ η
Σουηδία, η Γαλλία και το γερµανικ κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεµβέργης
σχεδιάζουν να πράξουν το ίδιο.

•

Εµφανίζονται εθνικά συστήµατα ελέγχου των µεταφορών / περιβάλλοντος, τα
οποία θα µπορούσαν να καταστούν σηµαντική βάση για το TERM.

•

Τουλάχιστον 10 κράτη µέλη αναπτύσσουν πολιτικές ενσωµάτωσης της
περιβαλλοντικής πτυχής στις µεταφορές, αλλά συχνά, απουσιάζουν
συγκεκριµένοι στχοι και επιδιώξεις.

•

Η εφαρµογή της στρατηγικής περιβαλλοντικής αξιολγησης ενισχύεται, αλλά η
σύνδεσή της µε τη λήψη αποφάσεων είναι περιορισµένη.

•

Στις περισστερες χώρες, θεσµοθετείται η συνεργασία µεταξύ των Υπουργείων
Μεταφορών και Περιβάλλοντος, αλλά απαιτείται η ενίσχυσή της.

•

Η ευαισθητοποίηση του κοινού δεν καταλήγει πάντοτε στην αλλαγή
συµπεριφοράς

Ορισµένες χώρες κινούνται προς την κατεύθυνση της συστηµατικής
εφαρµογής στρατηγικών περιβαλλοντικής αξιολγησης των
µεταφορικών πολιτικών και των σχεδίων σε εθνικ ή περιφερειακ
επίπεδο. Αυτ συµβάλλει στην ενσωµάτωση περιβαλλοντικών
προβληµατισµών σε διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων και ακµη
ενισχύει την ενηµέρωση και συµµετοχή του κοινού.
∆ιάφορες χώρες αναλαµβάνουν προγράµµατα για την ενίσχυση της
ευαισθητοποίησης σχετικά µε µεταφορικά και περιβαλλοντικά θέµατα,
αλλά η ευαισθητοποίηση του κοινού δεν καταλήγει πάντοτε στις
επιδιωκµενες αλλαγές συµπεριφοράς — απαιτούνται ισχυρά κίνητρα.
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Ευρωπαϊκς Οργανισµς Περιβ λλοντος
TERM 2001 — ∆εκτες παρακολο θησης της ενσωµτωσης της
περιβαλλοντικς πτυχς στον τοµα των µεταφορν στην
Ευρωπαϊκ Ενωση, Περληψη
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Iντυπο παραγγελας
Παρακαλ να µου αποστελετε
ανττυπα της κθεσης: TERM 2001 —
Indicators tracking transport and environment integration in the European Union, EE>
2001, 60 σελ., ISBN 92-9167-307-2, αριθµ0ς καταλ0γου TH-39-01-295-EN-C, η τιµ
στο Λουξεµβο ργο εναι 10 ευρ.
Συµπληρστε το παρ0ν ντυπο µε ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ και
αποστελτε το σε βιβλιοπωλεο της αρεσκεας σας  σε ναν απ0 τους
αντιπροσπους πωλσεων της Υπηρεσας Επισµων Εκδ0σεων της ΕΕ στη
διε θυνση: http://eur-op.eu.int/general/en/s-ad.htm
Ονοµατεπνυµο: _________________________________________________
Ηµεροµηνα: _____________________________________________________
∆ιε θυνση: ______________________________________________________
Τηλφωνο: ______________________________
Υπογραφ: ______________________________
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