اﺧﻄﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان :آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ
را ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دادهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  CO2ﺧﺮوﺟﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﻮ
ﮐﻪ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﻼک ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ 120.8
ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  2018دو ﮔﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان

اﺧﻄﺎر داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

در ﺳﺎل  2020ﮐﺎﻫﺶ  27درﺻﺪی ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  2018ﻫﺪفﮔﺬاری ﺷﺪه و
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﻮ اﻣﺴﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  95ﮔﺮم ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ:

ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ ﮐﻢﻣﺼﺮف و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ دﻟﯿﻞ
اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت اروﭘﺎﯾﯽ

ﮔﺰارش ﮐﺮده ،ﺳﻬﻢ ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ از ﺑﺎزار  9درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر در ﺳﺎل 2018
ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ  60درﺻﺪ و ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ  36درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﻮ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ،رﺷﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪﻫﺎ و ﮐﺮاساوورﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگﺗﺮ و وزن ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان دیاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ آزاد ﺷﺪه در ﺟﻮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ »ﻗﺮارداد ﺳﺒﺰ« ) (Green Dealﺗﺎ
ﺳﺎل  2050اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در
آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻫﻮا دارﻧﺪ ،زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺷﺎﻫﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ

ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

