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Η Γεξκαληθή Κπβέξλεζε επέηπρε εληέιεη λα ιάβεη ηηο δηαβεβαηώζεηο πνπ δεηνύζε από ηελ 

Επξσπατθή Επηηξνπή  όηη ηα λέα απηνθίλεηα κε θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο ζα κπνξνύλ λα 

πσινύληαη θαη κεηά ην 2035, εθόζνλ ζα ιεηηνπξγνύλ κε ζπλζεηηθά θαύζηκα [ηα ιεγόκελα 

«ειεθηξνθαύζηκα», γλσζηά θαη σο «e-fuels»]. H Επηηξνπή δηαπξαγκαηεπόηαλ ηηο ηειεπηαίεο 

εβδνκάδεο ηξόπνπο γηα έμνδν από ηε θξίζε κε ηελ Γεξκαλία,  ε νπνία δεηνύζε επηηαθηηθά ηελ 

αλάιεςε ζαθέζηεξεο δέζκεπζεο από ηελ πιεπξά ησλ Βξπμειιώλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ζπλζεηηθώλ θαπζίκσλ. Σηηο 24.03, ν Γεξκαλόο Υπνπξγόο Μεηαθνξώλ, V. Wissing (FDP) 

έζηεηιε απάληεζε ζηηο ζπκβηβαζηηθέο πξνηάζεηο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, ακβιύλνληαο ηε 

ζηάζε ηνπ θαη αλνίγνληαο ην δξόκν γηα επίηεπμε ζπκθσλίαο. 

Μεηά ηελ εθηόλσζε ηεο έληαζεο, ν θ. Wissing αλέθεξε όηη «ο δπόμορ είναι ελεύθεπορ. 

Οσήμαηα με κινηηήπερ εζωηεπικήρ καύζηρ μποπούν να εξακολοςθούν να ηαξινομούνηαι και μεηά 

ηο 2035, εάν ανεθοδιάζονηαι αποκλειζηικά με καύζιμα κλιμαηικά οςδέηεπα.» Η  ζπκθσλία κε 

ηελ Γεξκαλία δελ αιιάδεη ην θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ πνπ είρε εγθξηζεί πέξπζη από ην 

Επξσπατθό Κνηλνβνύιην. Σύκθσλα κε ηε ζπκβηβαζηηθή πξόηαζε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, 

ζα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηελ ηζρύνπζα Euro 6 λνκνζεζία, νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ζηα 

απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνθαύζηκα λα ηαμηλνκνύληαη θαη κεηά ην 2035.  

Ωζηόζν, ε ηερλνινγία ησλ ζπλζεηηθώλ θαπζίκσλ ακθηζβεηείηαη από ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ΜΚΟ πνπ ηε ζεσξνύλ δαπαλεξή, ελεξγνβόξα θαη ξππαληηθή. Αθόκε θαη εθπξόζσπνη ηνπ 

θιάδνπ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ακθηβάιινπλ σο πξνο ην θαηά πόζν είλαη βηώζηκε θαη έρεη 

πηζαλόηεηεο επηηπρίαο απέλαληη ζηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα 

ππνρσξήζνπλ ηα επόκελα ρξόληα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά δειώλεη ζην SPIEGEL ν επηθεθαιήο 

ηεο AUDI (Όκηινο VW) Markus Duesmann, «ακόμη και αν καθιεπωθούν, ηα ζςνθεηικά 

καύζιμα, ηα οποία ζήμεπα δεν ςπάπσοςν, δεν θα παίξοςν ζημανηικό πόλο μεζοππόθεζμα ζηο 

μεπίδιο πος καηαλαμβάνοςν ηα αςηοκίνηηα ιδ. σπήζεωρ». 

Σεκεηώλεηαη όηη ζηε γεξκαληθή πνιηηηθή ζθελή ε εγεζία ηνπ FDP ήηαλ ν θηλεηήξηνο κνριόο 

πίζσ από ηελ απόηνκε αλαζεώξεζε ηεο γεξκαληθήο ζηάζεο ζε ζρέζε κε ηελ απαγόξεπζε ησλ 

θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαύζεο. Τόζν ν Πξόεδξνο ηνπ θόκκαηνο θαη Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, 

C. Lindner, θαζώο θαη ν θ. Wissing αμηνπνίεζαλ 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.  

Μάιηζηα, ζε λέεο δειώζεηο ηνπ, κεηά ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβηβαζκνύ κε ηηο Βξπμέιιεο, ν θ. 

Lindner αλέθεξε όηη εμεηάδεη έλα λέν πξόγξακκα θνξνινγηθώλ επηδνηήζεσλ γηα ηελ αγνξά 

νρεκάησλ, πνπ ζα θαηαλαιώλνπλ ζπλζεηηθά θαύζηκα. Οη δειώζεηο απηέο πξνθάιεζαλ ηελ 



αληίδξαζε νηθνλνκνιόγσλ, αιιά θαη πνιηηηθώλ ησλ Πξαζίλσλ, πνπ αληαπάληεζαλ όηη, 

πξώηνλ, νη θάζε είδνπο επηδνηήζεηο δελ ζπλάδνπλ κε ηηο ξεηνξηθέο δεζκεύζεηο ηνπ θ. Lindner 

γηα δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία θαη ηήξεζε ηνπ θαλόλα ηνπ «θξέλνπ ρξένπο» θαη, δεύηεξνλ, 

είλαη πξόσξεο, θαζώο δελ γλσξίδνπκε αθόκε θαλ αλ ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν ησλ 

ζπλζεηηθώλ θαπζίκσλ είλαη βηώζηκν. 

 


