
 

PR\1151582EL.docx  PE621.006v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 
 

2018/2023(INI) 

14.5.2018 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 

σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση! 

(2018/2023(INI)) 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

Εισηγητής: Ismail Ertug 

 



 

PE621.006v01-00 2/11 PR\1151582EL.docx 

EL 

 

PR_INI 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................. 3 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ......................................................................................................... 8 

 

 

 



 

PR\1151582EL.docx 3/11 PE621.006v01-00 

 EL 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση: ώρα για δράση! 

(2018/2023(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο 

«Ευρύτερη δυνατή χρήση των εναλλακτικών καυσίμων – Σχέδιο δράσης για υποδομές 

εναλλακτικών καυσίμων βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/94/EΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης εθνικών πλαισίων πολιτικής βάσει του άρθρου 

10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/94/EΕ» (COM(2017)0652), 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων1, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και 

ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών2, 

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η 

Διάσκεψη των μερών (CΟΡ21) της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 

κλιματική αλλαγή, καθώς και την 11η Διάσκεψη των μερών που επέχει θέση Συνόδου 

των μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP11), η οποία διεξήχθη στο Παρίσι 

(Γαλλία) από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές 

από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 

οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της 

Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση) (COM(2017)0676), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής 

Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0000/2018), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα αποτελεί βασική ανάγκη και τη ραχοκοκαλιά 

των κοινωνιών και των οικονομιών μας, και ότι θα πρέπει να είναι καθαρή, αξιόπιστη 

και οικονομικά προσιτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, οι καθαρές 

τεχνολογίες προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες και σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, 

την αυτοκινητοβιομηχανία, τους παρόχους ενέργειας, τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας 

                                                 
1 ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1. 
2 ΕΕ L 120 της 15.5.2009, σ. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0676R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0676R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0676R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0676R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0676R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0676R%2801%29
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και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες 

εκπομπές θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της Ευρώπης ως 

προς τις εισαγωγές ενέργειας και ορυκτών καυσίμων και, ως εκ τούτου, θα απαιτήσει 

μια ταχεία και ουσιαστική αλλαγή όσον αφορά τα είδη ενέργειας, καυσίμων και 

συστημάτων κίνησης που χρησιμοποιούνται, καθώς και την αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης, με την ανάπτυξη των πλέον αποδοτικών τεχνολογιών και την αλλαγή των 

συμπεριφορών κινητικότητας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές συνιστούν τον μόνο μείζονα οικονομικό τομέα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί από το 

1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας αυτός ευθύνεται για το 23 % των εκπομπών 

CO2, ποσοστό το οποίο εξακολουθεί να αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδικές 

μεταφορές καταναλώνουν σχεδόν το 75 % όλης της ενέργειας που χρησιμοποιείται για 

μεταφορές και ευθύνονται για το 73 % σχεδόν των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του 

τομέα των μεταφορών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να παραμείνει η αύξηση της θερμοκρασίας του 

πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C, με ταυτόχρονη επιδίωξη του στόχου του 1,5°C, 

όπως ορίζει η Συμφωνία του Παρισιού, οι οδικές μεταφορές θα πρέπει να απαλλαχθούν 

πλήρως από τις ανθρακούχες εκπομπές και να επιτευχθούν μηδενικές εκπομπές έως το 

2050 το αργότερο· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα και συστήματα κίνησης 

αποτελεί το καλύτερο μέσο απαλλαγής του υφιστάμενου και μελλοντικού στόλου 

οχημάτων από τις ανθρακούχες εκπομπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός 

αντίκτυπος θα είναι ακόμη μεγαλύτερος εάν συνδυαστεί με την αυξημένη 

αποδοτικότητα των οχημάτων, τη χρήση δημόσιων συγκοινωνιών και ποδηλάτων, την 

ανάπτυξη της κοινής κινητικότητας και τη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας 

των συστημάτων μεταφορών μέσω της εφαρμογής συνεργατικών ευφυών συστημάτων 

μεταφορών (C-ITS) και τεχνολογιών αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί να 

στηρίζει και να συμπληρώνει τις τεχνολογικές προσπάθειες·  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μειονέκτημα των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων ως 

προς την τιμή σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης 

εξακολουθεί να συνιστά ένα από τα κύρια εμπόδια στις αγοραστικές αποφάσεις των 

πελατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, έχει αποδειχθεί ότι οι 

πριμοδοτήσεις υπέρ των αγοραστών, οι φορολογικές απαλλαγές και τα μη φορολογικά 

κίνητρα επιταχύνουν την απορρόφηση από την αγορά και θα πρέπει να αντανακλούν 

την επίδοση των διαφόρων εναλλακτικών καυσίμων όσον αφορά τα αέρια 

θερμοκηπίου· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα και συστήματα κίνησης 

αποτελεί ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, και όχι απειλή, καθώς οι άλλες 

κύριες αγορές αυτοκινήτων, όπως η Κίνα και η Καλιφόρνια, έχουν ήδη επιβάλει 

υποχρεωτικά ποσοστά οχημάτων με χαμηλές και μηδενικές εκπομπές στους στόλους 

των κατασκευαστών· 
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Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών 

για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά 

οχήματα αναμένεται να θέσει φιλόδοξους στόχους μείωσης και να παράσχει κίνητρα 

για οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για έναν 

απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές ευρωπαϊκό στόλο οχημάτων, πράγμα που 

απαιτεί την ανάπτυξη επαρκούς δικτύου υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 94 % του τομέα των μεταφορών της Ευρώπης εξαρτάται 

από το πετρέλαιο, το 90 % του οποίου πρέπει να εισάγεται, μεταξύ άλλων από 

ορισμένες πολιτικά ασταθείς χώρες· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ, τα εναλλακτικά καύσιμα 

εξακολουθούν να περιλαμβάνουν καύσιμα που προέρχονται από ορυκτά, με 

αποτέλεσμα η οδηγία να είναι αντίθετη προς τον στόχο της απαλλαγής από τις 

ανθρακούχες εκπομπές και τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο οι τομείς της ενέργειας και των μεταφορών να 

συνδεθούν ακόμη πιο στενά, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ριζική απαλλαγή της 

κινητικότητας από ανθρακούχες εκπομπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο φορείς 

ενέργειας – ο ηλεκτρισμός και το υδρογόνο – καθιστούν δυνατή την κινητικότητα 

μηδενικών εκπομπών ενώ παράλληλα ενσωματώνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(ΑΠΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη σταδιακή μετάβαση του τομέα της ενέργειας 

στην αποκλειστική χρήση ΑΠΕ, θα πρέπει να προβλέπεται η αποθήκευση της 

πλεονάζουσας ενέργειας σε περιόδους χαμηλής ζήτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή και τα ηλεκτρικά οχήματα κυψελών καυσίμων 

μπορούν να συμβάλουν προς τον σκοπό αυτό· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εύρωστα ηλεκτρικά δίκτυα, η καλύτερη ενοποίηση των 

δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου με τη μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε 

αέριο, η πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών φόρτισης και των ιδιωτικών σταθμών 

φόρτισης στο δίκτυο και η θέση σε λειτουργία σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο 

αποτελούν βασικά στοιχεία της ηλεκτροκίνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 

περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή και των ηλεκτρικών οχημάτων 

κυψελών καυσίμων, η έξυπνη και ελεγχόμενη φόρτιση μπορεί να συμβάλει στην 

εξισορρόπηση των δικτύων, αλλά εξακολουθεί να μην υφίσταται ρυθμιστικό, 

φορολογικό και τεχνικό πλαίσιο· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ αποτελούν τα κύρια δίκτυα μεταφορών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφαση στην ανάπτυξη υποδομών 

εναλλακτικών καυσίμων και η επιδίωξη του στόχου που τέθηκε στην ανακοίνωση για 

την παροχή πλήρους κάλυψης των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου του διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) με σταθμούς φόρτισης έως το 2025 θα πρέπει να 

αποτελούν βασικές προτεραιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον στόχο αυτόν θα πρέπει 

να συμπληρώνει επίσης ο συνυπολογισμός των αστικών και αγροτικών περιοχών· 

 

1. επικροτεί την προαναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· 
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Ενίσχυση των προσπαθειών 

2. καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ το 

συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να καλυφθούν τα κενά όσον αφορά τις υποδομές 

εναλλακτικών καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

3. επισημαίνει ότι η αξιολόγηση των εθνικών πλαισίων πολιτικής από την Επιτροπή 

αποκαλύπτει ότι υφίστανται διαφορετικά επίπεδα προσπάθειας και φιλοδοξίας μεταξύ 

των κρατών μελών και ότι καθυστερεί η ανάπτυξη των εναλλακτικών καυσίμων· καλεί, 

ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αντικαταστήσει τα εθνικά πλαίσια πολιτικής με 

υποχρεωτικούς στόχους, όπως εκείνοι που περιλαμβάνονται στην πρόταση του 2013, 

και παράλληλα να συνυπολογίσει την προβλεπόμενη και πραγματοποιηθείσα 

απορρόφηση των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων και τη συναφή τεχνολογική 

πρόοδο, καθώς και τον στόχο ενός διευρωπαϊκού δικτύου υποδομών για όλα τα 

εναλλακτικά καύσιμα· 

4. προτείνει να αξιολογείται ετησίως η κατάσταση της υλοποίησης στα κράτη μέλη και να 

διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ώστε να καλύπτει όχι μόνο την ανάπτυξη 

κατά μήκος του ΔΕΔ-Μ, αλλά και αστικούς και περιφερειακούς κόμβους, καθώς και 

υποδομές για δημόσιους στόλους· 

5. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των 

διαφόρων εναλλακτικών καυσίμων και να καταστήσει, ως εκ τούτου, υποχρεωτικές τις 

υποδομές υδρογόνου, με τη θέσπιση απαιτήσεων ανάπτυξης ισότιμων με εκείνες που 

υφίστανται για το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), αλλά και να προσαρμόσει αυτές 

τις απαιτήσεις ανάπτυξης ανάλογα με τη συνεισφορά τους στην απαλλαγή από τις 

ανθρακούχες εκπομπές· 

Ταμείο Καθαρής Κινητικότητας: η χρηματοδότηση των υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων 

6. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να παράσχει 800 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον 

για την αρχική χρηματοδότηση, ούτως ώστε να στηρίξει την απορρόφηση των 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· εκφράζει, ωστόσο, τις αμφιβολίες του σχετικά με 

την επάρκεια της μόχλευσης, δεδομένης της προβλεπόμενης ανάγκης ύψους 5,2 

δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2020 και επιπλέον 16-22 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 

συνολικές επενδύσεις έως το 20251·  

7. προτείνει τη σύσταση ευρωπαϊκού Ταμείου Καθαρής Κινητικότητας, για να καλυφθούν 

οι εκτιμώμενες αναγκαίες επενδύσεις ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2025· 

ζητεί να συγχρηματοδοτείται το Ταμείο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει το 

10 % και η βιομηχανία το 90 %, ιδίως οι κατασκευαστές, οι πάροχοι, οι παραγωγοί 

ενέργειας και καυσίμων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· προτείνει η συνεισφορά 

εταιρειών ή κοινοπραξιών στο Ταμείο να τους παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση σε 

επιχορηγήσεις και δάνεια από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», την ΕΤΕπ και 

το επενδυτικό σχέδιο της Επιτροπής για την Ευρώπη· ζητεί να χορηγούνται 

χρηματοδοτικοί πόροι από το Ταμείο με κριτήρια τη σκοπιμότητα, την ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία, την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και την πολιτική συνοχής· 

                                                 
1 COM(2017)0652. 



 

PR\1151582EL.docx 7/11 PE621.006v01-00 

 EL 

ζητεί να καταστεί αρμόδιος φορέας ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και 

Δικτύων (INEA), ο οποίος ήδη επιβλέπει τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»· 

8. καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα πλαίσιά τους για τη φορολόγηση της 

ενέργειας, ούτως ώστε να διευκολύνουν και να παράσχουν κίνητρα για την 

απορρόφηση εναλλακτικών καυσίμων, και να εξαλείψουν την επαχθή φορολογία της 

ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων, 

περιλαμβανομένης της παραγωγής αερίου από ηλεκτρική ενέργεια ως τρόπου 

αποθήκευσης διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

Εναλλακτικά καύσιμα – μια εναλλακτική βιομηχανική πολιτική 

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι είναι υπερβολικά αργή η πρόοδος που 

σημειώνεται όσον αφορά την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και τη 

διαθεσιμότητα οχημάτων με εναλλακτικές πηγές ενέργειας, και καλεί τους 

κατασκευαστές να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση· 

10. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή συμμαχία παραγωγών 

συσσωρευτών, και στηρίζει ένθερμα τη δημιουργία ευρωπαϊκής παραγωγής στοιχείων 

συσσωρευτών η οποία θα εστιάζει σε τεχνολογίες επόμενης γενιάς· καλεί την Επιτροπή 

να διευρύνει την πρωτοβουλία σε άλλα συστήματα κίνησης, όπως οι κυψέλες 

καυσίμων, ούτως ώστε να διατηρήσει η ευρωπαϊκή τεχνολογία την ηγετική της θέση· 

° 

°  ° 

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Το 2015, 195 κράτη μέλη της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 

αλλαγή (UNFCCC) υπέγραψαν τη Συμφωνία του Παρισιού· συμφώνησαν κυρίως όσον 

αφορά τον στόχο να μην αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη κατά τον αιώνα που διανύουμε 

πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, καθώς και να 

καταβληθούν προσπάθειες για τον επιπλέον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας, ώστε 

να μην υπερβεί τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Τούτο αντιστοιχεί σε μείωση κατά 80 έως 95 % των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει να 

καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες στον τομέα των μεταφορών, ο οποίος ευθύνεται επί 

του παρόντος για το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ.  

Οι μεταφορές συνιστούν τον μόνο μείζονα οικονομικό τομέα στην ΕΕ όπου οι εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί από το 1990· Ο τομέας αυτός ευθύνεται για το 23 % των 

εκπομπών CO2, ποσοστό το οποίο εξακολουθεί να αυξάνεται. Οι οδικές μεταφορές 

καταναλώνουν σχεδόν το 75 % όλης της ενέργειας που χρησιμοποιείται για μεταφορές και 

ευθύνονται για το 73 % σχεδόν των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του τομέα των 

μεταφορών. Το 94 % του τομέα των μεταφορών της Ευρώπης εξαρτάται από το πετρέλαιο, το 

90 % του οποίου πρέπει να εισάγεται, μεταξύ άλλων από ορισμένες χώρες με πολιτικά 

ασταθές καθεστώς.  

Προκειμένου να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας 

της, η Ευρώπη θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την απαλλαγή της οικονομίας 

της από τις ανθρακούχες εκπομπές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να επιτευχθεί ο στόχος αυτός 

στον τομέα των μεταφορών. Τα πρότυπα όσον αφορά την αποδοτικότητα, τις εκπομπές και 

την κατανάλωση καυσίμων έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικά. Η χρήση νέων 

τεχνολογιών, όπως τα C-ITS ή η αυτοματοποιημένη οδήγηση, μπορεί να συμβάλει στη 

βελτίωση των κυκλοφοριακών ροών και στη μείωση της κατανάλωσης. Ο πολεοδομικός και 

χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί επίσης να δημιουργήσει συστήματα κυκλοφορίας που 

στηρίζουν τη χρήση δημόσιων ή συλλογικών μεταφορών, ενθαρρύνουν περιβαλλοντικές 

επιλογές όπως το περπάτημα ή η ποδηλασία και, ως εκ τούτου, μειώνουν τις εκπομπές. Μία 

άλλη προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές είναι η προώθηση της 

αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, από τις οδικές οδούς στις σιδηροδρομικές ή 

εσωτερικές πλωτές οδούς. Ιδίως για τις οδικές μεταφορές, η μετάβαση σε εναλλακτικά 

καύσιμα και εναλλακτικά συστήματα κίνησης αποτελεί άμεση μέθοδο απαλλαγής από τις 

ανθρακούχες εκπομπές. Καθώς τα εν λόγω καύσιμα απαιτούν συγκεκριμένες υποδομές, είναι 

αναγκαία νομοθεσία που να προωθεί την απορρόφησή τους.  

Ελλείψεις της ισχύουσας οδηγίας 

Το 2014, εγκρίθηκε η οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων. Δυστυχώς, διαγράφηκαν οι δεσμευτικοί στόχοι για κάθε κράτος μέλος που είχε 

προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Η αξιολόγηση των εθνικών πλαισίων 

πολιτικής, τα οποία εισήγαγε η εν λόγω οδηγία, κατέδειξε ότι υφίστανται μεγάλες 

διακυμάνσεις όσον αφορά τη φιλοδοξία και τις προσπάθειες των κρατών μελών και ότι τα 

εθνικά πλαίσια πολιτικής, με την παρούσα μορφή τους, δεν είναι κατάλληλα για να ωθήσουν 
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την ταχεία ανάπτυξη επαρκών και ολοκληρωμένων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.  

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων υστερεί σε σχέση με τα 

αρχικά σχέδια: από τους περίπου 800.000 σταθμούς φόρτισης που προβλέπονται για το 2025, 

οι σταθμοί που ήδη υφίστανται μόλις υπερβαίνουν τις 100.000. Όσο για το CNG, πρέπει 

ακόμη να κατασκευαστούν πάνω από τα δύο τρίτα των πρατηρίων καυσίμων. Η κατάσταση 

είναι ακόμη χειρότερη όσον αφορά το υδρογόνο, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό στο πλαίσιο 

της οδηγίας.  

Επομένως, η οδηγία θα πρέπει να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 

αντικατοπτρίζουν την πραγματική και την προβλεπόμενη απορρόφηση των οχημάτων 

εναλλακτικών καυσίμων από την αγορά και να παρέχουν ένα ικανοποιητικό δίκτυο υποδομών 

εναλλακτικών καυσίμων κατά μήκος του ΔΕΔ-Μ, καθώς και σε αστικές περιοχές και 

περιφερειακούς κόμβους.  

Εναλλακτικά καύσιμα 

Η οδηγία ορίζει ως εναλλακτικά τρία είδη καυσίμων: την ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο 

και το φυσικό αέριο (πεπιεσμένο και υγροποιημένο). Ενώ η ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές και το πράσινο υδρογόνο συνιστούν πραγματικές εναλλακτικές επιλογές 

για τα ορυκτά καύσιμα, το πεπιεσμένο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο εξακολουθούν να 

είναι κυρίως ορυκτής προέλευσης. Είναι δυνατό να αντικατασταθούν από βιοαέριο ή 

συνθετικά αέρια. Ωστόσο, προκειμένου να είναι πραγματικά βιώσιμες οι λύσεις αυτές, το 

βιοαέριο θα πρέπει να παράγεται σε τοπικό επίπεδο, κατά προτίμηση από απόβλητα, ενώ τα 

συνθετικά αέρια χαρακτηρίζονται από υψηλή απώλεια ενέργειας σε σύγκριση με την άμεση 

χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για μεταφορές και ως εκ τούτου θα πρέπει να παράγονται μόνο 

από πλεονάζουσα ενέργεια η οποία σε άλλη περίπτωση θα περικοπτόταν. Κεντρικός στόχος 

πρέπει να είναι η πλήρης μετάβαση στα εναλλακτικά καύσιμα μη ορυκτής προέλευσης.  

Καθώς υπάρχουν διάφοροι τρόποι, καθώς και διάφορα είδη και περιβάλλοντα μεταφορών 

που έχουν τις δικές τους ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τα καύσιμα και τις τεχνολογίες 

συστημάτων κίνησης, η πιο ελπιδοφόρα προσέγγιση μεσοπρόθεσμα είναι ένα μείγμα 

εναλλακτικών καυσίμων. Επίσης, η χρήση της ενέργειας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

πιο αποδοτική, με στόχο την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Τούτο άπτεται της 

αποδοτικότητας των οχημάτων και των κινητήρων, αλλά και της παραγωγής καυσίμων και 

ενέργειας.  

Η αποδοτικότητα «από τη δεξαμενή στον τροχό» των εναλλακτικών συστημάτων κίνησης 

μπορεί να ποικίλλει, αλλά είναι συνήθως υψηλότερη από εκείνη των κινητήρων εσωτερικής 

καύσης που λειτουργούν με βενζίνη ή ντίζελ. Το συνολικό κόστος κυριότητας αναμένεται να 

μειωθεί σημαντικά στο εγγύς μέλλον, ενώ μερικά οχήματα εναλλακτικών καυσίμων 

βρίσκονται ήδη σε πλεονεκτική θέση από πλευράς κόστους. Υπάρχουν, όμως, τρία βασικά 

εμπόδια στην μαζική τους ανάπτυξη σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα με κινητήρα 

εσωτερικής καύσης. Πρώτον, οι τιμές αγοράς εξακολουθούν να είναι υψηλότερες, αλλά 

ενδέχεται να μειωθούν χάρη στην τεχνολογική πρόοδο και τον υψηλότερο όγκο παραγωγής. 

Δεύτερον, ο αριθμός των διαθέσιμων μοντέλων οχημάτων παραμένει χαμηλότερος. Τρίτον, 

το δίκτυο υποδομών για σταθμούς εναλλακτικών καυσίμων είναι λιγότερο πυκνό. Παρόλο 

που οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να στηρίξουν την ανάπτυξη επαρκών υποδομών 

εναλλακτικών καυσίμων, η βιομηχανία πρέπει επίσης να συνεισφέρει προτείνοντας πιο 
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ελκυστικά οχήματα εναλλακτικών καυσίμων.  

Σύζευξη τομέων 

Η αυξημένη χρήση καυσίμων που βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια θα φέρουν πιο κοντά 

τους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντική η επιδίωξη 

του στόχου της απαλλαγής της παραγωγής ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές με την 

πλήρη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

είναι διαλείπουσες, η παροχή ενέργειας θα πρέπει να καλύπτει τη ζήτηση με τη χρήση 

μηχανισμών αποθήκευσης.  

Η πλεονάζουσα ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές μετατροπής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε αέριο, για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, το οποίο μπορεί με τη σειρά του 

να χρησιμοποιηθεί απευθείας ως καύσιμο για ηλεκτρικά οχήματα κυψελών καυσίμων ή να 

τροφοδοτήσει δίκτυα φυσικού αερίου. Η τεχνολογία αυτή αναπτύσσεται ταχέως και θα φέρει 

το πράσινο υδρογόνο στην αγορά σε ανταγωνιστικές τιμές. Είναι κρίσιμης σημασίας να 

εξασφαλιστεί, όσον αφορά την εφαρμογή αυτή, η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο δίκτυο 

φυσικού αερίου. 

Μια άλλη επιλογή για την εξισορρόπηση των ενεργειακών δικτύων είναι η έξυπνη και 

ελεγχόμενη φόρτιση. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων με 

συσσωρευτή, θα αυξηθεί σημαντικά και η ικανότητα αποθήκευσης σε συσσωρευτές 

αυτοκινήτου. Προκειμένου να αποφευχθούν οι αιχμές ζήτησης σε ορισμένες στιγμές της 

ημέρας, η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή θα μπορούσε να ελέγχεται εξ 

αποστάσεως και να επιβραδύνεται, ούτως ώστε να αμβλύνεται η ζήτηση και να επιμηκύνεται 

περισσότερο η διαδικασία φόρτισης. Παρόλο που κάτι τέτοιο εξακολουθεί να είναι μονής 

κατεύθυνσης, οι αποκαλούμενες έξυπνες λύσεις φόρτισης θα καταστήσουν δυνατή την 

αμφίδρομη φόρτιση, πράγμα που θα επιτρέπει στους παρόχους ενέργειας να φορτίζουν και να 

αποφορτίζουν τους συσσωρευτές κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και 

να εξισορροπούν με πιο ενεργό τρόπο τα δίκτυά τους. Ωστόσο, για τους καταναλωτές πρέπει 

να εξασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια των τιμών και να γίνονται σεβαστά τα υψηλά πρότυπα 

προστασίας των δεδομένων και των καταναλωτών.  

Παρομοίως για την ηλεκτρική ενέργεια, είναι ζωτικής σημασίας η πρόσβαση στο δίκτυο 

χωρίς διακρίσεις. Τούτο αφορά επίσης την πρόσβαση των πελατών σε δημόσιους σταθμούς 

φόρτισης. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια τιμών, να μην υφίσταται υποχρέωση 

συνδρομής και να προβλέπεται διαλειτουργικότητα όσον αφορά τους τρόπους πληρωμής. Οι 

δημόσιοι σταθμοί φόρτισης πρέπει να συμπληρώνονται με ιδιωτικούς σταθμούς φόρτισης. Οι 

συνήθειες φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή είναι ελαφρώς διαφορετικές 

από τις συνήθειες ανεφοδιασμού των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, τα οποία 

αναπληρώνουν τα καύσιμά τους σε σύντομο χρονικό διάστημα σε κάποιον κεντρικό χώρο. Η 

ταχεία φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος είναι απαραίτητη για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και 

για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αλλά ως επί το πλείστον η φόρτιση 

πραγματοποιείται όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της 

νύχτας ή της εργασίας, και αναμένεται ότι οι συνήθειες φόρτισης θα αλλάξουν με την πάροδο 

του χρόνου ανάλογα με την εμπειρία του πελάτη.  

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η κάλυψη με δίκτυα ιδιωτικών σταθμών φόρτισης, θα πρέπει 

αφενός να ενισχυθούν οι συνδέσεις, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση των σταθμών 

φόρτισης, και αφετέρου να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης 
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εκ μέρους των αρμόδιων αρχών.  

Φορολογία και ρυθμιστικό περιβάλλον 

Η φορολογία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των τιμών των 

εναλλακτικών καυσίμων. Η φορολογία της ανανεώσιμης ενέργειας που χρησιμοποιείται κατά 

την παραγωγή πράσινου υδρογόνου μπορεί να επιβαρύνει την αγοραία τιμή του. Το ίδιο 

ισχύει για τη χερσαία ηλεκτρική φόρτιση πλοίων όταν η παραγωγή ενέργειας με κινητήρες 

ατελούς καύσης επί του πλοίου απαλλάσσεται από τη φορολογία, ενώ η χερσαία ηλεκτρική 

ενέργεια επιβαρύνεται με φορολογία και υψηλότερο κόστος παροχής λόγω της πολύ 

ιδιαίτερης φύσης της ζήτησης.  

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες ελλείψεις των 

υποδομών λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εικόνα και διάφορα ζητήματα και προοπτικές 

όσον αφορά την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.  

 

 

 

 

 


