ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻘﻠﺐ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﻪ
ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ آﻟﻤﺎن ،دﯾﺰل ﮔﯿﺖ وارد ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺎزارﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮای ﻫﺰاران ﻣﺸﺘﺮی اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﻮد .دادﮔﺎه
ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﺎص
ﺑﺮ روی ﻣﺪل ﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد.
ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ دادﮔﺎه دﯾﮕﺮی در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ 27ﻓﻮرﯾﻪ  2019ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻌﻼ

ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ
واﮔﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮدروی ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮارد ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﭘﺮوﻧﺪه دﯾﺰل ﮔﯿﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﻼ دادﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
دادﮔﺎه ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺰل ﮔﯿﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﺮﺧﻼف آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺷﺪ ،در اروﭘﺎ
ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ و ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ دﯾﺰﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺟﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ دﯾﺰل ﮔﯿﺖ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از  400ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺳﺌﺎت ،آﺋﻮدی ،ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ و اﺷﮑﻮدا اﺳﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﻓﺪرال ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻓﺮدی اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدروی ﺗﯿﮕﻮان  TDIﮐﻪ در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی
 2015ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ ای را وارد ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻣﺠﺎز ﺧﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮد اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺘﮕﺎه و
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﺰﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه را
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رد اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﮕﻮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اول
اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﺴﻞ دوم آن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﺰل ﮔﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  27.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ روی دﺳﺘﺎن ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﺮ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی

ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺳﺎل  2015ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮ روی  11ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺰﻟﯽ

ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﮔﺎزﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

