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Η απαγόρευση της πώλησης νέων οχημάτων 
βενζίνης και ντίζελ στην ΕΕ από το 2035

Το Κοινοβούλιο έχει ταχθεί υπέρ της αύξησης των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ. 

Το αργότερο μέχρι το 2035, όλα τα νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει 
να έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη; Διαβάστε το 
Q&A μας για να μάθετε.

Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για να μειώσει τις εκπομπές ρύπων από οχήματα και να 
επιτύχει τον στόχο της για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Τον Ιούνιο του 2022, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε την πρόταση της Επιτροπής για επίτευξη μηδενικών 
εκπομπών στις οδικές μεταφορές έως το 2035, λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα οι 
μεταφορές ευθύνονται για το ένα πέμπτο των συνολικών εκπομπών στην ΕΕ. Για το 
2030, οι ενδιάμεσοι στόχοι μείωσης των εκπομπών τέθηκαν στο 55% και 50% για τα 
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αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, αντίστοιχα.

Ο εισηγητής της έκθεσης για την αναθεώρηση των προτύπων εκπομπών CO2 για 
αυτοκίνητα και φορτηγά, Γιαν Χουίτεμα (Renew), μας μίλησε τον Ιούλιο για τους νέους 
κανόνες. Το παρακάτω άρθρο βασίζεται στη συνέντευξή του. 

Πότε θα απαγορευτούν οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής 
καύσης;

Το αργότερο μέχρι το 2035, όλα τα νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει 
να έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων. Στόχος είναι η απαλλαγή των οδικών μεταφορών 
από τις εκπομπές άνθρακα έως το 2050.

Τι θα συμβεί με τα σημερινά οχήματα που έχουν κινητήρες εσωτερικής καύσης; Θα 
μπορούμε να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε μετά το 2035; 

Ναι, οι νέοι κανόνες δεν σημαίνουν ότι όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι μηδενικών 
εκπομπών από το 2035 και μετά. Δεν επηρεάζουν δηλαδή τα υπάρχοντα αυτοκίνητα. 
Όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο σήμερα, θα μπορούν να συνεχίσουν να το οδηγούν μέχρι 
το τέλος του κύκλου ζωής του. Επειδή όμως η μέση διάρκεια ζωής ενός αυτοκινήτου 
ανέρχεται στα 15 χρόνια, πρέπει να ξεκινήσουμε το 2035, ώστε όλα τα αυτοκίνητα να 
είναι μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Θα υπάρχει ακόμα η δυνατότητα αγοραπωλησίας μεταχειρισμένων οχημάτων με 
κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035 και αγοράς αντίστοιχων καύσιμα;

Ναι, όλα αυτά θα είναι ακόμα εφικτά. Ωστόσο, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (κόστος 
καυσίμων, συντήρησης, αγοράς και ασφάλισης) μπορεί να αυξηθεί.

Τι είδους αυτοκινήτα μηδενικών εκπομπών θα οδηγεί ο περισσότερος κόσμος; 

Ο περισσότερος κόσμος τείνει προς τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, επειδή το 
συνολικό κόστος ιδιοκτησίας είναι χαμηλότερο από τις εναλλακτικές. Για παράδειγμα, η 
παραγωγή υδρογόνου και ηλεκτρονικών καυσίμων (που παράγονται από ηλεκτρική 
ενέργεια και υδρογόνο και μετατρέπονται σε συνθετική βενζίνη) είναι πιο ακριβή καθώς 
απαιτεί σημαντική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, οι μπαταρίες είναι βαριές, 
πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένα μέσα μεταφοράς δεν μπορούν εύκολα να 
λειτουργήσουν με μπαταρίες - επομένως το υδρογόνο ή τα ηλεκτρονικά καύσιμα 
μπορούν να είναι μια καλή λύση για πλοία, αεροπλάνα ή βαρέα οχήματα.

Θα είναι προσιτές οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκίνητων; 

Η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων είναι πιο οικονομική καθώς οι τιμές ηλεκτρικής 
ενέργειας είναι, επί του παρόντος, χαμηλότερες από τις τιμές της βενζίνης. Απαιτούν 
επίσης λιγότερη συντήρηση. Έτσι, μόλις αγοραστεί, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας 
ενός αυτοκινήτου με μπαταρία είναι το ίδιο ή χαμηλότερα από εκείνο ενός αυτοκινήτου 
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που κινείται με βενζίνη ή ντίζελ.

Ωστόσο, σήμερα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ακριβά. Οι νέοι κανόνες θέλουν να 
ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και να ωθήσουν τους κατασκευαστές να επενδύσουν 
στην έρευνα και την καινοτομία όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα, ώστε να μειωθεί η 
τιμή αγοράς.

Τίθεται επίσης το ζήτημα της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων η οποία δεν έχει 
ακόμα αναπτυχθεί όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα.

Τι θα συμβεί με τα απόβλητα των ηλεκτρικών μπαταριών; 

Αυτό θα αντιμετωπιστεί με διαφορετική νομοθεσία - όπως η οδηγία για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ο νέος κανονισμός για τις μπαταρίες - διασφαλίζοντας ότι η 
διαδικασία παραγωγής έχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, ότι δεν έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και ότι ανακυκλώνονται οι μπαταρίες. Γίνονται δε πολλές 
προσπάθειες για την ενίσχυση της καινοτομίας των ίδιων των μπαταριών, όχι μόνο των 
αυτοκινήτων.

Υπάρχουν αρκετές υποδομές για τα αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών; Προορίζονται 
μόνο για τους ανθρώπους που ζουν σε αστικά κέντρα;

Οι κατασκευαστές εργάζονται σήμερα πάνω σε αυτοκίνητα με αυτονομία που ξεπερνά 
τα 600 χιλιόμετρα. Η απόδοση βελτιώνεται ώστε τα αυτοκίνητα να μην χρειάζεται να 
φορτίζονται τόσο συχνά ή να φορτίζονται στο σπίτι, με μια απλή πρίζα. Το Κοινοβούλιο 
τάχθηκε επίσης υπέρ της αύξησης των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας και 
ανεφοδιασμού με υδρογόνο.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία ως προς την τελική μορφή 
των κανόνων τον Οκτώβριο του 2022. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον 
Φεβρουάριο του 2023 και πρέπει να λάβει την επίσημη έγκριση του Συμβουλίου.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξή μας με τον Γιαν Χουίτεμα στο βίντεο που ακολουθεί.

Μάθετε περισσότερα για τις εκπομπές από τις 
μεταφορές:

Μείωση εκπομπών από αεροπλάνα και πλοία: Τα μέτρα της ΕΕ• 
Εκπομπές ρύπων από αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές• 
Εναλλακτικά καύσιμα αυτοκινήτων: ποια είναι και πώς θα ενισχύσουμε τη 
χρήση τους;

• 

Ενέργεια υδρογόνου: ποια τα οφέλη της για την ΕΕ;• 
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Συνέντευξη με τον Γιαν Χουίτεμα (Renew, Ολλανδία)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/zero-emission-cars-by-2035-new-eu-rules-explained_N01_AFPS_220926_CARS_ev

Μάθετε περισσότερα
Δελτίο Τύπου: Μηδενικές εκπομπές για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά έως το 2035 στηρίζει 
το ΕΚ (8 Ιουνίου 2022)
Νομοθετικό τρένο

Άρθρο

4 I 4EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/zero-emission-cars-by-2035-new-eu-rules-explained_N01_AFPS_220926_CARS_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220603IPR32129/midenikes-ekpompes-gia-autokinita-kai-imifortiga-eos-to-2035-stirizei-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220603IPR32129/midenikes-ekpompes-gia-autokinita-kai-imifortiga-eos-to-2035-stirizei-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
mailto:webmaster@europarl.eu

