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• 	Να τεθούν σε λειτουργία πιο γρήγορα σταθμοί φόρτισης στους κύριους άξονες της
ΕΕ

• Η φόρτιση και ο ανεφοδιασμός με εναλλακτικά καύσιμα να γίνονται πιο εύκολα και
οικονομικά

• 	Να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την ναυτιλία
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Για να μπορέσει η ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη, οι ευρωβουλευτές ζητούν
σταθμούς φόρτισης ανά 60 χλμ., ανεφοδιασμού με υδρογόνο ανά 100 χλμ., και
λιγότερες εκπομπές από πλοία.
 
Την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με σχέδιο κανόνων της ΕΕ,
αφενός σχετικά με την ανάπτυξη σταθμών φόρτισης και εφοδιασμού με εναλλακτικά
καύσιμα (π.χ. με υδρογόνο) για αυτοκίνητα, φορτηγά, τρένα και αεροπλάνα, αφετέρου
σχετικά με τη χρήση βιώσιμων οχημάτων. Οι νέοι κανόνες αποτελούν μέρος της δέσμης
μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55% για το 2030 («Fit for 55»), δηλαδή του σχεδίου
της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% σε
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2030.
 
Περισσότεροι σταθμοί φόρτισης και εφοδιασμού 
 
Οι  ευρωβουλευτές  συμφώνησαν  να  θέσουν  ελάχιστους  υποχρεωτικούς  εθνικούς
στόχους για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει
να υποβάλουν τα σχέδιά τους σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των εν λόγω στόχων έως
το 2024.
 
Σύμφωνα με το κείμενο που εγκρίθηκε, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας σταθμός
ηλεκτρικής φόρτισης για αυτοκίνητα ανά 60 χλμ. κατά μήκος των κύριων οδών της ΕΕ
έως το 2026. Η ίδια απαίτηση θα ισχύει για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, αλλά μόνο στα
κεντρικά διευρωπαϊκά δίκτυα και με πιο ισχυρούς σταθμούς. Θα υπάρξουν ορισμένες
εξαιρέσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα νησιά και τους δρόμους με ελάχιστη
κυκλοφορία.
 
Το  ΕΚ  προτείνει  επίσης  τη  δημιουργία  περισσότερων  σταθμών  ανεφοδιασμού  με
υδρογόνο κατά μήκος των κύριων οδών της ΕΕ (ανά 100 χλμ. σε αντίθεση με κάθε 150
χλμ.,  όπως  προτείνει  η  Επιτροπή)  και  να  ολοκληρωθεί  το  εν  λόγω  εγχείρημα
γρηγορότερα  (έως  το  2028  αντί  έως  το  2031).
 
Απλούστερη φόρτιση 
 
Οι εναλλακτικοί σταθμοί ανεφοδιασμού θα πρέπει να εξυπηρετούν όλα τα οχήματα
ανεξαρτήτως κατασκευαστή και η πληρωμή θα πρέπει να είναι εύκολη. Θα πρέπει ακόμη
να αναγράφουν τις τιμές ανά κιλοβατώρα (kWh) ή ανά κιλό, οι οποίες θα πρέπει να είναι
οικονομικά  προσιτές  και  συγκρίσιμες.  Οι  ευρωβουλευτές  επιθυμούν  επίσης  να
δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα για τα δεδομένα εναλλακτικών καυσίμων στην ΕΕ
έως το  2027,  η  οποία  θα παρέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαθεσιμότητα,  τους
χρόνους αναμονής και τις τιμές σε διάφορους σταθμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 
Βιώσιμα καύσιμα για τη ναυτιλία
 
Το ΕΚ υιοθέτησε επίσης τη  θέση του για  το  σχέδιο  κανόνων της ΕΕ για  τη  χρήση
ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις θαλάσσιες
μεταφορές. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί ο ναυτιλιακός τομέας να μειώσει τις εκπομπές
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αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία κατά 2% από το 2025, 20% από το 2035 και 80%
από το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 (η Επιτροπή πρότεινε μείωση κατά 13%
και 75%).
 
Τα μέτρα θα ισχύσουν για τα πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 5.000 τόνων, τα οποία
ευθύνονται κατ’ αρχήν για το 90% των εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα, για το σύνολο
της ενέργειας που χρησιμοποιείται επί των πλοίων εντός ή μεταξύ λιμένων της ΕΕ, και
για το 50% της ενέργειας που χρησιμοποιείται εν πλω όταν ο λιμένας αναχώρησης ή
κατάπλου βρίσκεται εκτός της ΕΕ ή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της.
 
Οι ευρωβουλευτές έθεσαν επίσης ως στόχο το 2% στη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων
και υποχρέωσαν τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα επιβατηγά πλοία να
χρησιμοποιούν ηλεκτρική τροφοδότηση από ξηράς ενώ είναι ελλιμενισμένα στα κύρια
λιμάνια  της  ΕΕ  από  το  2030,  μέτρο  που  θα  μειώσει  σημαντικά  την  ατμοσφαιρική
ρύπανση.
 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες, το ΕΚ τάσσεται υπέρ
της θέσπισης κυρώσεων. Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα πρέπει να διοχετεύονται στο
Ταμείο Ωκεανών και να συμβάλλουν στην απαλλαγή του ναυτιλιακού τομέα από τις
ανθρακούχες  εκπομπές,  την  ενεργειακή  απόδοση  και  τις  τεχνολογίες  πρόωσης
μηδενικών  εκπομπών.
 
Δηλώσεις 
 
Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων
Ismail Ertug (Σοσιαλιστές, Γερμανία) δήλωσε: «Επί του παρόντος διαθέτουμε 377.000
σταθμούς φόρτισης στην ΕΕ, αλλά αυτό αντιστοιχεί στο μισό του στόχου που θα έπρεπε
να είχε επιτευχθεί  εάν οι  χώρες της ΕΕ τηρούσαν τις  υποσχέσεις τους.  Πρέπει  να
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και να
αναπτύξουμε γρήγορα τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων για να διασώσουμε την
Πράσινη Συμφωνία.»
 
Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα βιώσιμα ναυτιλιακά καύσιμα Jörgen
Warborn  (ΕΛΚ,  Σουηδία)  τόνισε:  «Αυτή  είναι  μακράν  η  πιο  φιλόδοξη  οδός  για  την
απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από τις  ανθρακούχες εκπομπές.  Η θέση του
Κοινοβουλίου διασφαλίζει ότι οι στόχοι μας για το κλίμα θα επιτευχθούν γρήγορα και
αποτελεσματικά,  διασφαλίζοντας  αφενός  την  ανταγωνιστικότητα  του  ναυτιλιακού
τομέα, αφετέρου ότι δεν θα σημειωθεί λεγόμενη διαρροή άνθρακα και δε θα χαθούν
θέσεις εργασίας.»
 
Επόμενα βήματα
 
Η  διαπραγματευτική  εντολή  για  την  ανάπτυξη  υποδομών  εναλλακτικών  καυσίμων
εγκρίθηκε με 485 ψήφους υπέρ, 65 κατά και 80 αποχές και για τα βιώσιμα ναυτιλιακά
καύσιμα με 451 ψήφους υπέρ, 137 και 54 αποχές. Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να
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αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη.
 

Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων
Σχέδιο έκθεσης για  βιώσιμα ναυτιλιακά καύσιμα
Η συζήτηση στην ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη (17/10/2022)
Συνέντευξη Τύπου με τους εισηγητές (19/10/2022)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ στα αγγλικά: «Overview of
alternative fuels infrastructure» (Μάρτιος 2022, στα αγγλικά)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ στα αγγλικά «Overview of
sustainable maritime fuels» (Απρίλιος 2022, στα αγγλικά)
Φάκελος διαδικασίας για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων
Φάκελος διαδικασίας για βιώσιμα ναυτιλιακά καύσιμα
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Fit for 55)
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