
5.10 EKES uważa ponadto za stosowne, by kwestia emisji
CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich samo-
chodów dostawczych została rozważona całościowo,
z uwzględnieniem całego cyklu ich życia: od procesu produkcji,
przez eksploatację, po wycofanie z eksploatacji. W świetle
powyższych uwag EKES podkreśla również potrzebę koordy-
nacji i uzyskania spójności między inicjatywami legislacyjnymi i
regulacyjnymi związanymi z przemysłem samochodowym,
wpływającymi na emisje CO2, tak by zapobiec sprzecznościom
między inicjatywami dotyczącymi różnych dziedzin i
opóźnieniu ich realizacji.

5.11 EKES uważa, że inicjatywy podejmowane w ramach
przyszłych programów ramowych w dziedzinie badań powinny
zostać wyraźnie i bezzwłocznie ukierunkowane przede
wszystkim na projekty mające na celu znalezienie wykonalnych
technicznie i zrównoważonych z ekonomicznego punktu
widzenia rozwiązań w zakresie ograniczania globalnych emisji
CO2 (a zatem dotyczących nie tylko transportu), z uwzględnie-

niem oddziaływania całego cyklu życia poszczególnych źródeł
emisji. EKES jest przekonany, że projekty badawcze powinny
działać w ramach szerokiego spektrum i określać krótko-,
średnio- i długoterminowe rozwiązania, nie zaniedbując celu
dotyczącego dostępności — zarówno dla producentów, jak i
odbiorców finalnych — tak aby ułatwić odnowienie parku
samochodowego w interesie zrównoważonej mobilności.

5.12 EKES uważa wreszcie, że państwa członkowskie
powinny prowadzić działania w większej liczbie dziedzin niż to
przedstawiono wcześniej (drogi, inteligentne sygnalizatory regu-
lacji ruchu drogowego itp.), przede wszystkim poprzez inicja-
tywy w zakresie zielonych zakupów w celu utworzenia włas-
nego publicznego parku samochodowego oraz poprzez zaanga-
żowanie zarówno w tworzenie sieci infrastrukturalnych umożli-
wiających dostęp do dystrybucji paliw o mniejszym wpływie na
środowisko, takich jak gaz ziemny, jak i ułatwianie nabywania
pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub gazem ciekłym
LPG.
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Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE w odniesieniu do

stosowania niektórych przepisów w Estonii

COM(2007) 411 wersja ostateczna — 2007/0141 (COD)

(2008/C 44/12)

Dnia 17 września 2007 r. Rada, działając na podstawie art. 47 ust. 2, art. 55 i art. 95 Traktatu ustanawiają-
cego Wspólnotę Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego w sprawie wspomnianej powyżej.

Ponieważ Komitet bez zastrzeżeń akceptuje wniosek i uważa, że komentarz z jego strony nie jest konieczny,
na 439. sesji plenarnej w dniach 24-25 października 2007 r. (posiedzenie z dnia 24 października) stosun-
kiem głosów 150 do 2 — 8 osób wstrzymało się od głosu — postanowił wydać opinię zatwierdzającą
proponowany tekst.
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