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H Γεξκαλία καδί κε ρώξεο, όπσο ε Ιηαιία, ε Πνισλία, ε Βνπιγαξία θαη ε Τζερία, πηέδεη γηα 

κία κεηαβαηηθή πεξίνδν ώζηε ηα απηνθίλεηα εζσηεξηθήο θαύζεο λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ 

κε ζπλζεηηθά θαύζηκα, κηα ζπλζεηηθή (θαη θάπσο πην πξάζηλε) ελαιιαθηηθή ιύζε ζηα νξπθηά 

θαύζηκα, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπκβαηηθνύο θηλεηήξεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ρώξεο 

δηαζέηνπλ ην απαηηνύκελν πνιηηηθό βάξνο λα αζθήζνπλ βέην, αληηπξνζσπεύνληαο πεξίπνπ ην 

42% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ΕΕ, αξθεηά πςειόηεξν από ην όξην ηνπ 35% πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

παξεκπόδηζε ηεο λνκνζεζίαο.  

Η Επηηξνπή πξνζέθεξε ζηε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε έλαλ Οδηθό Φάξηε γηα ην πώο ηα «πξάζηλα 

θαύζηκα ή ειεθηξνθαύζηκα» ζα κπνξνύλ λα ζεσξνύληαη νπδέηεξνπ αλζξαθηθνύ 

απνηππώκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηε Γεξκαλία λα ζηακαηήζεη λα κπινθάξεη ηελ 

απαγόξεπζε λέσλ απηνθηλήησλ κε θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο από ην 2035 θαη εμήο, ρσξίο 

σζηόζν λα δερζεί ην γεξκαληθό αίηπκα θαη λα πξνηείλεη ζπκπιεξσκαηηθή επξσπατθή 

λνκνζεζία, αθνύ ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην έρεη θαηαζηήζεη ζαθέο δελ ζα αλνίμεη μαλά ην 

ηειηθό θείκελν πνπ ζπκθσλήζεθε πέξπζη. Η Επηηξνπή πξνηείλεη, ελαιιαθηηθά, ζηε Γεξκαλία 

ηε δεκηνπξγία ελόο πξνζρεδίνπ νξηζκέλσλ Γεληθώλ Μεηαβαηηθώλ Αξρώλ πξνθεηκέλνπ ηα 

απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνθαύζηκα λα κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ λα πσινύληαη θαη 

κεηά ην 2035.  

Παξόια απηά, ν Υπνπξγόο Μεηαθνξώλ ηεο Γεξκαλία, Volker Wissing (FDP) ζε πξόζθαηεο 

δειώζεηο ηνπ αλέθεξε όηη «δελ κπνξνύκε λα επηηξέςνπκε λα δερζνύκε πίεζε ρξόλνπ, γηαηί δελ 

θηαίκε εκείο πνπ έκεηλε ην ζέκα αλνηρηό επί ηόζνπο κήλεο. Η Επξσπατθή Επηηξνπή έπξεπε λα 

είρε δηνξζώζεη ην δήηεκα ην πεξαζκέλν θαινθαίξη. Δελ έγηλαλ απνδεθηέο νύηε νη πξνηάζεηο γηα 

ηε ζύζηαζε νκάδαο εξγαζίαο γηα αμηνιόγεζε ησλ επηινγώλ γηα ζπλζεηηθά θαύζηκα θαη ηε 

ζπκθσλία γηα επαλαθνξά θαη αλαζεώξεζε ηνπ λόκνπ ην 2026, όπσο είλαη ε ζπλήζεο πξαθηηθή 

γηα ηελ λνκνζεζία ηεο ΕΕ. Υζηεξνύλ ζε απηό πνπ ρξεηαδόκαζηε». 

Οη λένη θαλόλεο ζρεηηθά κε ηα απηνθίλεηα ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ κε ειεθηξνθαύζηκα ζα 

ζπδεηεζνύλ κόλν αθνύ ηα ΚΜ ΕΕ εγθξίλνπλ ηελ απαγόξεπζε ησλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο 

θαύζεο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε βελδίλε θαη ληίδει. Η Γεξκαλία – ππνζηεξίδεη ε Επξσπατθή 

Επηηξνπή – είλαη ν βαζηθόο παξάγνληαο ν νπνίνο κπινθάξεη ηε ζπγθεθξηκέλε εμέιημε.  

Οη κέρξη ηώξα ελέξγεηεο ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο θξνύνπλ ην θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ ζηηο 

Βξπμέιιεο. Σύκθσλα κε θνηλνηηθέο πεγέο, ππάξρεη αλεζπρία όηη ρώξεο όπσο ε Πνισλία ζα 

αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ίδηεο ηαθηηθέο, θαη όηη ε γεξκαληθή ζπκπεξηθνξά λνκηκνπνηεί 

επηζέζεηο θαη ζε άιιεο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ην Κιίκα. Γηα ην ίδην ζέκα, ν Επξσβνπιεπηήο 

ησλ Πξαζίλσλ, R. Andresen, πξνεηδνπνίεζε όηη «ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε δεκηνπξγεί 

πξνεγνύκελν πνπ ζα γίλεη θαηάρξεζε από άιιεο ρώξεο ηεο ΕΕ αιιά θαη από παξάγνληεο ηνπ 

Επξσθνηλνβνπιίνπ πνπ ζέινπλ λα απαιιαγνύλ από ηελ Πξάζηλε Σπκθσλία. Η ζπκθσλία κεηαμύ 



ηεο ΕΕπηηξνπήο θαη ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο θαζίζηαηαη ηώξα θξίζηκε θαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή από πνιηηηθή άπνςε». Σπλερίδνληαο αλέθεξε όηη «πξέπεη λα θαηαιάβεηε όηη ε 

Γεξκαλία δελ είλαη νπνηαδήπνηε ρώξα, αιιά ην κεγαιύηεξν θαη ηζρπξόηεξν θξάηνο-κέινο ηεο ΕΕ, 

ζην νπνίν νη άιιεο ρώξεο πξνζβιέπνπλ θαη πάληα εκπλένληαη ζε θάπνην βαζκό. Καη απηόο είλαη 

ν ιόγνο πνπ απηό είλαη εμαηξεηηθά πξνβιεκαηηθό θαη ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζην γεγνλόο όηη 

ζα ππνζθάςεη ζην κέιινλ ηελ αμηνπηζηία ζηελ επξσπατθή δεκνθξαηία». 

Αληίζεηε ζηηο απόςεηο θαη ζέζεηο ηεο γ/Κπβέξλεζεο είλαη ε Γαιιία ε νπνία ηάζζεηαη ππέξ ηεο 

θαζνιηθήο απαγόξεπζεο ησλ απηνθηλήησλ κε θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο. Σε αλαιπηηθέο 

ηνπ δειώζεηο ν γάιινο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ αλέθεξε όηη «ε Επξώπε βξίζθεηαη 5 έσο θαη 10 

ρξόληα πίζσ από ηε Κίλα ζηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ. Τν λα ιέκε όηη ζα πάκε 

πξνο ηα ειεθηξηθά αιιά ζα παξακείλνπκε ιίγν κε ηελ θαύζε είλαη νηθνλνκηθά αζπλεπέο θαη 

επηθίλδπλν γηα ηελ βηνκεραλία. Δελ είλαη πξνο ην εζληθό καο ζπκθέξνλ, δελ είλαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ησλ απηνθηλεηνβηνκεραληώλ θαη δελ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ πιαλήηε». 

Οη κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο Porsche, Ferrari θαη VW έρνπλ επελδύζεη ζηελ αλάπηπμε 

ζπλζεηηθώλ θαπζίκσλ, πνπ πξνέξρνληαη από λεξό θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζε κία δηαδηθαζία 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κόλν βηώζηκε ελέξγεηα, αιιά ζε πνιύ κεγάιεο πνζόηεηεο πνπ 

νη επηθξηηέο ηνπο ππνζηεξίδνπλ όηη ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαιύηεξα αιινύ. Τα 

ζπλζεηηθά θαύζηκα είλαη αθόκε πνιύ αθξηβά ζε απηό ην ζηάδην, αλ θαη νη ππνζηεξηθηέο ηνπο 

ηζρπξίδνληαη όηη ην θόζηνο ηνπο ζα κεησζεί.  

Η PORSCHE θαηέρεη κεξίδην 12,5% ζηελ HIF Global, θαηαζθεπαζηή ζπλζεηηθώλ θαπζίκσλ 

πνπ ιεηηνπξγεί έλα παγθόζκην πηινηηθό εξγνζηάζην ζηε πεξηνρή Haru Oni ηεο Φηιήο. Η 

FERRARI έρεη δειώζεη όηη ην πξόγξακκα θαηλνηνκίαο ηεο ζα επηθεληξσζεί όρη κόλν ζηελ 

ειεθηξηθή κεηάβαζε αιιά θαη ζηα ζπλζεηηθά θαύζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ηα ςπθηηθά πγξά, ηα 

νπνία, όπσο αλαθέξεη ν επηθεθαιήο ηεο εηαηξείαο, Benedetto Vigna, «ζα καο επηηξέςνπλ λα 

κεηώζνπκε ηηο εθπνκπέο ξύπσλ, ζπλερίδνληαο παξάιιεια λα ρξεζηκνπνηνύκε θηλεηήξεο 

εζσηεξηθήο θαύζεο πνπ δηαηεξνύλ ηελ θιεξνλνκηά καο».  

Η ινγηθή ηεο εηαηξείαο βξίζθεη αληαπόθξηζε ζηελ γεξκαληθή πνιηηηθή ζθελή, όπνπ ε εγεζία 

ηνπ Κόκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ (FDP), ήηαλ ν θηλεηήξηνο κνριόο πίζσ από ηελ αληίζεζε 

ζηελ απαγόξεπζε ησλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαύζεο. Ο Πξόεδξνο ηνπ θόκκαηνο θαη 

Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, C. Lindner, θαη ν Υπνπξγόο Μεηαθνξώλ, V. Wissing, επίζεο από ην 

FDP, αμηνπνηνύλ ηηο ηζρπξέο αληηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθό ηεο Γεξκαλίαο, όπνπ ηα 

3 / 4 ησλ Γεξκαλώλ παξακέλνπλ ζηαζεξνί ζηηο παξαδνζηαθέο επηινγέο ηνπο θαη επηζπκνύλ ην 

επόκελν απηνθίλεηό ηνπο λα έρεη θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο. Ο Υπνπξγόο Μεηαθνξώλ πξηλ 

από ιίγεο εκέξεο δήισζε «είλαη αληηθαηηθό όηαλ ε Επξσπατθή Επηηξνπή δεηεί από ηε κία 

πιεπξά πςεινύο ζηόρνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο, αιιά από ηελ άιιε δπζρεξαίλεη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απηώλ κέζσ ππεξβνιηθά θηιόδνμσλ ξπζκίζεσλ». 

 


