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Οδηγία EU για την ποιότητα καυσίμων (FQD)

 Στόχος Οδηγίας FQD : μείωση των εκπομπών ΑτΘ (GHG) ανά μονάδα ενέργειας κατά 6%

μέχρι 31/12/2020 συγκριτικά με την τιμή του 2010 ( 94,1 g CO2 eq /MJ).Ο στόχος ισοδυναμεί με

μείωση περίπου 66Μt CO2

 Οδηγία 2015/652 : Υποβολή εκθέσεων έντασης εκπομπών μείγματος οδικών καυσίμων

(υποχρεωτικά από το 2018)

 Οι ILUC GHG εκπομπές (χρήσης γης) δεν λαμβάνονται υπόψιν στον υπολογισμό συμμόρφωσης

 Προηγμένα βιοκαύσιμα από μη βρώσιμες ύλες έχουν πολύ χαμηλές- καθόλου εκπομπές ILUC

 Παρά το ότι η FQD προβλέπει μείωση εκπομπών GHG κατά 6% , η ίδια η Οδηγία προσδιορίζει

μέγιστο ποσοστό περιεκτικότητας σε βιοντίζελ 7% και βιοαιθανόλη 10% για το ντίζελ και τη

βενζίνη που μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα για όλους τους τύπους οχημάτων

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει  να χρησιμοποιείται η Οδηγία για τη χρήση ΑΠΕ ( RED ) 
μόνη της ως ρυθμιστικό πλαίσιο για τις μειωμένες εκπομπές για την περίοδο 2021-2030 και να 
μην επεκταθεί ο στόχος μείωσης GHG υπό την FQD μετά το 2020.



Μείωση εκπομπών έτους 2017 βάσει δηλώσεων  22 Κρατών –Μελών

 Μείωση κατά 3,4% =29 
Mt CO2eq ή  2,3% με 
ILUC (<20 Mt CO2eq)

 Μόνο σε 5 από τα 22 Κ-
Μ μειώσεις μεγαλύτερες 
ή ίσες του 4%: Γαλλία, 
Φινλανδία, Μάλτα, 
Σλοβακία, Σουηδία

 Η Σουηδία το μόνο Κ-Μ 
που πέτυχε  θεαματική 
μείωση 17,4% 

 Δεν έχει αναφερθεί 
καμία χρήση UERS το 
2017

 Η Ελλάδα πέτυχε μείωση 
εκπομπών κατά 3,2% 

Πηγή :European Environment Agency-EEA Report no 05/2019 “Quality and greenhouse gas intensities of transport 
fuels in the EU in 2017



Μείωση εκπομπών έτους 2017 βάσει δηλώσεων 22 Κρατών –Μελών

Πηγή:  European Environment Agency-EEA Report no 05/2019 “Quality and greenhouse gas intensities of transport fuels in the EU in 2017



Μείωση εκπομπών έτους 2018 βάσει δηλώσεων  28 Κρατών –Μελών

 Μείωση το 2018 κατά 3,7% ( μέση 
τιμή GHG εκπομπών 90.6 g CO2 eq
/MJ) που ισοδυναμεί με μείωση 51 
Mt CO2 eq (Με  ILUC εκπομπές, η 
μείωση είναι 2,1% (29 Mt CO2 eq ).

 Πρόοδος κατά 0,3% vs 2017 

 Από τα 28 Κ-Μ, τα 23 μείωσαν τις 
εκπομπές σε ποσοστό μικρότερο 
του 4% και μόλις 2 (Φιλανδία και 
Σουηδία) ξεπέρασαν το στόχο του 
6%. 

 Δεν έγινε χρήση UERs ή 
ανανεώσιμων καυσίμων μη 
βιολογικής προέλευσης το 2018Πηγή : European Commission  report no742, 19.11.20 



Ένταση εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας έτους 2018

Η αναφορά κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τους προμηθευτές είναι προαιρετική και 10 Κ-Μ  
ανέφεραν τα ακόλουθα για τον ηλεκτρισμό που καταναλώθηκε από ηλεκτρικά οχήματα και 
μοτοποδήλατα

Πηγή :European Commission  report no742, 19.11.20 



Μερίδια καυσίμων 2017 και 2018  βάσει δηλώσεων Κρατών –Μελών

Μερίδια Καυσίμων για τα 22 Κράτη Μέλη που 
υπέβαλλαν έκθεση το 2017 

Ορυκτά καύσιμα 94,8% Βιοκαύσιμα 5,2%

diesel 59,8% Biodiesel 
FAME

68,9% 3,6%

gasoline 23,3% Bioethanol 15,1% 0,8%

Gas oil 9,7% HVO 12,7% 0,7%

LPG,
CNG,
LNG( total)

2%

bioETBE & 
biogas 2,4%

0,1%
0,1%

Other 0,8% 0,05%

Μερίδια Καυσίμων για τα 28 Κράτη Μέλη που 
υπέβαλλαν έκθεση το 2018

Ορυκτά καύσιμα 95% Βιοκαύσιμα 4,5%

diesel 55,8% Biodiesel FAME 62,3% 2,8%

gasoline 27,6% bioethanol 17,5% 0,8%

Gas oil 14,8% HVO 16,6% 0,75%

LPG 1,5%
bioETBE & 
biogas

3% 0,13%

CNG 0,3%

LNG 
(total )

0,02% 
(1,82%)

Πηγή : European Commission  report no742 - European Environment Agency (EEA ) report no 5/2019 



Πρόβλεψη μείωσης εκπομπών το 2020

 Πρόβλεψη 2020 : 4% μείωση ( το 2015 από Concawe/JRC)
 Η απόκλιση ισοδυναμεί με 15-20 Mt CO2eq 
 Αναμένεται περιορισμένη χρήση UERs 
 Diesel 
o Αντιπροσωπεύει το 72,3% των πωλήσεων στην  EE 
o Αύξηση πωλήσεων το 2017 κατά 5,2% σε σχέση με το 2016
o 83,8% περιείχε FAME έως 7%
o 16,2% περιείχε FAME >7%
 Βενζίνη 
o Αντιπροσωπεύει το 27,7% των πωλήσεων στην ΕΕ
o 85.7% πωλήσεων  βενζίνης στην ΕΕ το 2017 ήταν 95 οκτανίων, 

8% 95 έως 98 οκτανίων, και 5,8% πάνω από  98 οκτάνια
o 71,9% της βενζίνης στην ΕΕ το 2019 περιείχε αιθανόλη έως και 

5%, ενώ το 15,7% περιείχε αιθανόλη πάνω από 5% έως και 
10%

 Δεν καλύπτεται ούτε ο στόχος χρήσης ΑΠΕ σύμφωνα με την 
Οδηγία RED ΙΙ

Πηγή : European Commission  report no742, 19.11.20 



Είναι αρκετό το άρθρο 7 της Οδηγίας FQD για  τη μείωση των εκπομπών GHG ;

Αειφορία

Εκπομπές 
οδικών 

καυσίμων 

Όρια 
εκπομπών  

Φορολογία 

Υπό αναθεώρηση :
 FQD
Εναρμόνιση στόχων Οδηγιών Ποιότητας και ΑΠΕ
 RED II
Αύξηση του ποσοστού ΑΠΕ στις μεταφορές / είδη 
βιοκαυσίμων-αειφορία βιοκαυσίμων
 AFID
Ανασχεδιασμός της Οδηγίας Υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων που θα επιτρέψει τη 
μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα/ηλεκτροκίνηση
 ETD
Αναθεώρηση της Οδηγίας για φορολόγηση της 
κατανάλωσης ως προς  το ενεργειακό περιεχόμενο 
ή/και ως προς τις εκπομπές CO2

 Όρια εκπομπών οχημάτων
Οδηγία 2019/631 : μείωση των εκπομπών CO2

κατά 15% ως το 2025 και κατά 37,5% ως το 2030. 
Στόχος 95 g CO2/km το 2021

Υποδομές 
εναλ/κών
καυσίμων  & 



H νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη χρήση ΑΠΕ την περίοδο 2021-2030 (REDII) (a)

 Δημοσιεύθηκε το 2018 (Οδηγία RED II) και θεσπίζει ελάχιστο στόχο 14% σε ενεργειακό περιεχόμενο από

ΑΠΕ στις μεταφορές το 2030 (από 10% που ίσχυε για το 2020).

 Στο στόχο περιλαμβάνονται, εκτός από τα βιοκαύσιμα, τα καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα και τα

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης.

Στόχοι RED II

ΑΠΕ στις μεταφορές 14%

Όριο συμβατικών βιοκαυσίμων Εθνικό ποσοστό βιοκαυσίμων 2020 +1% / Ανώτατο όριο 7%

Διπλό ενεργειακό περιεχόμενο X2 για βιοκαύσιμα από πρώτες ύλες φύκη, κοπριά, βιολ. αποβ.κ.α

Στόχος προηγμένων βιοκαυσίμων 0.2 % (2022), 1 % (2025), 3.5 % (2030)

Όριο βιοκαυσίμων βάσει ά ύλης 1.7% και X2 , για χρησιμοποιημένα μαγειρ. έλαια και ζωϊκά λίπη 

Όριο βιοκαυσίμων με υψηλό ILUC 0% το 2030

 Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ τα βιοκαύσιμα θα αναλάβουν ένα μεγάλο μερίδιο της κατανάλωσης πετρελαίου κατά

την περίοδο 2020-2030, μεταβάλλοντας το ποσοστό συμμετοχής τους στον υπο κλάδο των επιβατικών

οχημάτων από το 3% στο 7%, ενώ τα προηγμένα βιοκαύσιμα προβλέπεται να αποτελούν το 53% του

συνόλου των βιοκαυσίμων και να καλύπτουν το 8.2% του στόχου των ΑΠΕ στις μεταφορές



H νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη χρήση ΑΠΕ την περίοδο 2021-2030 (REDII)(b)

Είδη βιοκαυσίμων που εισάγει η RED II 

Εξελιγμένα βιοκαύσιμα Όπως ορίζονται στο Annex IX, A

Καύσιμα υψηλού ILUC 0% έως το 2030

Καύσιμα χαμηλού ILUC Συνέχιση χρήσης αλλά ανάγκη πιστοποίησης

Καύσιμα μη βιολογικής 

προέλευσης (πχ συνθετικά 

καύσιμα, υδρογόνο)

Μετρούν ως προς το στόχο του 14%. Δυνατότητα εξαίρεσης των 

προμηθευτών που τα παράγουν από τους στόχους των προηγμένων 

βιοκαυσίμων. Απαραίτητη η επίτευξη μειώσεων ΑτΘ κατά 70% από τη 

χρήση τους

Καύσιμα ανακυκλώσιμου 

άνθρακα (πχ. πλαστικά)

Μετρούν ως προς το στόχο του 14%. Μεθοδολογία για τον υπολογισμό 

των μειώσεων που μπορούν να επιτύχουν τον 01/2021

 Υπό αναθεώρηση (Ιούνιος 2021), ώστε να ανταποκρίνεται στον νέο στόχο μείωσης εκπομπών ΑτΘ στην ΕΕ 
για το 2030 (η RED II είχε αρχικά διαμορφωθεί με γνώμονα τον στόχο μείωσης εκπομπών ΑτΘ κατά 40% 
στην ΕΕ, ενώ τώρα η Επιτροπή προτείνει ο στόχος αυτός να αυξηθεί στο 55% τουλάχιστον). 

 Ο νέος στόχος ΑΠΕ για τις μεταφορές αναμένεται να τεθεί και στο 24% αντί του σημερινού 14% (θα 
επιτευχθεί από BEVs, προηγμένα βιοκαύσιμα & άλλους τύπους ανανεώσιμων καυσίμων). 



Η Οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων

 Μικρό ποσοστό στόλου οχημάτων- που όμως ακόμα αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο αριθμό 
οχημάτων- δεν μπορεί να δεχθεί μεγαλύτερα ποσοστά βιοκαυσίμων

 Σύμφωνα με την Οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (Alternative Fuels 
Infrastructure-AFID ) οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται για τη συμβατότητα καυσίμου-
οχήματος , σύμφωνα με το πρότυπο EN 16942 με εφαρμογή το αργότερο τον Οκτώβριο 2018.



Ποιες είναι οι θέσεις των stakeholders για τις βιώσιμες μεταφορές;

FQD 
Εκπομπές 
οδικών 
καυσίμων 

European 
Commission 

ACEA

Fuels 
Europe



Θέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών στόχων για το 
2030 (Σεπτέμβριος 2020)

FQD 
Εκπομπές 
οδικών 
καυσίμων 

 Αναθεώρηση των ευρωπαϊκών στόχων για το 2030  για καθαρότερες μεταφορές

 Αύξηση ποσοστού  ΑΠΕ στις μεταφορές στο 24% περίπου μέχρι το 2030, μέσω της χρήσης ηλεκτρικών 
οχημάτων, προηγμένων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών. 

 Προβλέπεται  ρόλος για τα υγρά καύσιμα χαμηλού άνθρακα μόνο για τη ναυτιλία και την αεροπορία, για 
τις οποίες ετοιμάζει και ειδικές πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών καυσίμων 
στους τομείς αυτούς .

 Tο φορολογικό πλαίσιο για την κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ (φορολόγηση με βάση τον όγκο) είναι 
παρωχημένο, και θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να στηρίζει τις τεχνολογίες που έχουν τη 
δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές. 

Πρόταση Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής  

Στόχος 

2030

Μειώσεις με βάση το 

υφιστάμενο πλαίσιο

Νέος προτεινόμενος 

στόχος

GHG(ΑτΘ) 40% 45% 55%

ΑΠΕ 32% 33,1% - 33,7% 38% - 40%

ΑΠΕ στις μεταφορές 14% - 24%

Ενεργειακή Αποδοτικότητα 32,5% 29,4% - 29,7% 36-39%



Παρουσίαση της  Στρατηγικής   της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βιώσιμη και 
έξυπνη κινητικότητα ( Δεκέμβριος 2020).

FQD 
Εκπομπές 
οδικών 
καυσίμων 

 Έως το 2030:
o τουλάχιστον 30 εκατομμύρια αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών θα κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς 

δρόμους
o 100 ευρωπαϊκές πόλεις θα είναι κλιματικά ουδέτερες
o η σιδηροδρομική κυκλοφορία υψηλής ταχύτητας θα διπλασιαστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη
o τα προγραμματισμένα ομαδικά ταξίδια για διαδρομές κάτω των 500 χλμ. θα πρέπει να έχουν ουδέτερο 

ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα
o η αυτοματοποιημένη κινητικότητα θα αναπτυχθεί σε ευρεία κλίμακα
o τα θαλάσσια σκάφη μηδενικών εκπομπών θα είναι έτοιμα για διάθεση στην αγορά
 Έως το 2035:
o τα μεγάλα αεροσκάφη μηδενικών εκπομπών θα είναι έτοιμα για διάθεση στην αγορά
 Έως το 2050:
o σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα, τα ημιφορτηγά, τα λεωφορεία, καθώς και τα νέα βαρέα επαγγελματικά 

οχήματα θα είναι μηδενικών εκπομπών
o η σιδηροδρομική εμπορευματική κυκλοφορία θα διπλασιαστεί
o θα είναι σε εφαρμογή ένα πλήρως λειτουργικό πολυτροπικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών για 

βιώσιμες και έξυπνες μεταφορές με συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας



Θέσεις της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας (a)

 Ο Σύνδεσμος της Ευρωπαϊκής Αυτοκινητοβιομηχανίας (ACEA) χαρακτηρίζει τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής  πολύ φιλόδοξους και μακρυά από τη σημερινή πραγματικότητα καθώς 

o από τα 243 εκ.επιβατηγά οχήματα που είναι σε κυκλοφορία στην ΕΕ, λιγότερο από 615.000 
είναι μηδενικών εκπομπών (battery electric και fuel-cell electric), δηλ. μόλις το 0.25% του 
στόλου. 

o τα 30 εκ. οχήματα μηδενικών ρύπων αποτελούν περίπου το 12,5 % του στόλου, και επομένως, 
ο στόχος για τη 10ετία είναι 50 φορές η σημερινή πραγματικότητα 

 Σχετικά με τις υποδομές , η συντηρητική εκτίμηση της ΕΕπ είναι ότι έως το 2030 θα χρειαστούν 
3 εκ. σημεία φόρτισης. Δεδομένου του ότι στο τέλος του 2019 ήταν εγκατεστημένα 200.000 
σημεία φόρτισης, θα χρειαστούν 15 πλάσιες υποδομές, και επομένως, οι νομοθέτες της ΕΕ θα 
πρέπει να πιέσουν τα κράτη να επενδύσουν σε υποδομές φόρτισης και ανεφοδιασμού στα 
πλαίσια της αναθεώρησης της Οδηγίας για τις υποδομές των Εναλλακτικών καυσίμων.

 Μέση ηλικία ευρωπαϊκού στόλου (έτη) :Επιβατικά : 11,5 , ελαφρά εμπορικά :11,6 ,  βαρέα
εμπορικά : 13 ,  λεωφορεία :11,7

 Ηλικία ελληνικού στόλου (έτη): Επιβατικά : 16 , ελαφρά εμπορικά :19,5, βαρέα εμπορικά : 21,2(ο 
παλαιότερος στην ΕΕ) , λεωφορεία :19,9



Θέσεις της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας (b)

 Περίοδος 2014-2018

o Αύξηση κατά 3,2 εκ. οχήματα βενζίνης

o Μείωση κατά 1,2 εκ. οχήματα πετρελαίου

o Αύξηση κατά 0,2 εκ. ηλεκτρικά τροφοδοτούμενα οχήματα

o Αύξηση κατά 0,4 εκ. υβριδικά οχήματα

 Aπορρόφηση των ηλεκτρικών οχημάτων και ΑΕΠ :

o Χώρες με ΑΕΠ <18.000€ : μερίδιο αγοράς ECVs 0%

o Χώρες με ΑΕΠ >42.000€ : μερίδιο αγοράς >3.5%. 

 Tο 76% των υπαρχουσών υποδομών φόρτισης της ΕE είναι  συγκεντρωμένο στη Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία 
και Αγγλία. Θα πρέπει να αυξηθεί η διαθεσιμότητα υποδομών φόρτισης και στα λοιπά Κ-Μ 

 Η αναγκαστική αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων με ηλεκτρικά  μπορεί να αποβεί αντιπαραγωγική 
καθώς οι ευαίσθητοι οικονομικά καταναλωτές θα διατηρήσουν τα παλιά τους αυτοκίνητα λόγω κόστους. 

 Εφαρμογή της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας χωρίς εξαιρέσεις τεχνολογιών, με ένταξη των υγρών 
καυσίμων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις λύσεις για τη μείωση των εκπομπών και με κινητήρες 
εσωτερικής καύσης. Πηγή : ACEA position papers



Η συμμετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας στην ανάπτυξη υγρών 
καυσίμων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος  : To παράδειγμα VW

σήμερα αύριο μεθαύριο

Πηγή : VW Presentation “Biodiesel as Part of the Solution for  Future Fuel Design-“Fuels of the future 
conference”, 22 January 2019

R33 Blue Diesel

67 % Diesel
+ 

26 % HVO
+ 

7 % UCOME



Θέσεις του Ευρωπαϊκού  Κλάδου Διύλισης: Εκστρατεία «Clean Fuels for all» (a)

• Ιούνιος  2020:O Ευρωπαϊκός Κλάδος Διύλισης παρουσίασε -μέσω του Συνδέσμου του Fuels Europe - την 

πρότασή του για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, θέτοντας τις προϋποθέσεις με βάση τις 

οποίες κάθε λίτρο υγρού καυσίμου θα μπορούσε να είναι κλιματικά ουδέτερο έως το 2050

• Με το κατάλληλο πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο, η παραγωγή υγρών καυσίμων χαμηλού άνθρακα θα 

μπορούσε να επιτύχει σημαντικές μειώσεις εκπομπών CO2 από τις ευρωπαϊκές μεταφορές ήδη το 2035, 

μειώσεις που ισοδυναμούν με εξοικονόμηση CO2 από 50 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους 

δρόμους της ΕΕ. 

• Παραγωγή πράσινων καυσίμων από τον Κλάδο, με επενδύσεις  σε τεχνολογίες αειφόρων  βιοκαυσίμων, 

υδρογόνωσης φυτικών ελαίων, ανακύκλωσης αποβλήτων, συνθετικών καυσίμων και καθαρού υδρογόνου 

από νέες πρώτες ύλες, όπως η βιομάζα, οι ΑΠΕ, τα απόβλητα και το δεσμευμένο CO2 για την προοδευτική 

μείωση των εκπομπών άνθρακα από τα υγρά καύσιμα.

 Tα πράσινα καύσιμα (υγρά καύσιμα χαμηλού  άνθρακα -LCLF) θα συνυπάρχουν με την ηλεκτροκίνηση 
και το υδρογόνο ως λύσεις, καθιστώντας την μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερη οικονομία εφικτή και 
οικονομικά αποδοτική . 



Θέσεις του Ευρωπαϊκού  Κλάδου Διύλισης : Εκστρατεία «Clean Fuels for all» (b )

 Τα πράσινα καύσιμα ή υγρά καύσιμα χαμηλού άνθρακα (LCLF), είναι απαραίτητα για τη μετάβαση σε 

μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 έως το 2050 και μετά. Θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τον 

ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών διατηρώντας τα πλεονεκτήματα των υγρών καυσίμων και παρέχοντας 

σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Πρόκειται για  τεχνολογία  συμπληρωματική  της 

ηλεκτροκίνησης, καθώς με τα υγρά πράσινα καύσιμα :

o Επιτρέπεται σε όλα τα νέα και παλιά οχήματα οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 

υβριδικών και οχημάτων με κινητήρες εσωτ. καύσης, να είναι κλιματικά ουδέτερα έως το 2050

o Επιτυγχάνεται η μείωση των εκπομπών ΑτΘ από τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, για τις 

οποίες σήμερα δεν υπάρχουν εναλλακτικές τεχνολογίες, κατά 50% έως το 2050

o Eξομαλύνεται το κόστος ανάπτυξης νέων υποδομών και παρέχεται η δυνατότητα επιλογής στους 

καταναλωτές μεταξύ τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα, κάνοντας την κλιματική ουδετερότητα προσιτή σε 

όλους, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στη μετακίνηση όλων των ευρωπαίων

o Εξομαλύνεται  το κόστος της ανάπτυξης νέων υποδομών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και ταχείας 

φόρτισης

o Μειώνεται  το κόστος και η πίεση που ενέχει ο πλήρης εξηλεκτρισμός του στόλου οχημάτων της ΕΕ



Θέσεις του Ευρωπαϊκού  Κλάδου Διύλισης : Εκστρατεία «Clean Fuels for all»(c)

o Παρέχεται ενεργειακή ασφάλεια, εξασφαλίζοντας 90 ημέρες ενεργειακού εφοδιασμού αποθηκευμένου σε 

ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις, όπως και τα ορυκτά καύσιμα

o Διατηρείται  η βιομηχανική παραγωγή  και οι θέσεις  εργασίας.  Πρόκειται για καθαρές τεχνολογίες, που 

είναι εύκολα εξαγώγιμες, και μπορούν να ενισχύσουν τη θέση της ευρωπαϊκής /ελληνικής βιομηχανίας

 Ο  Κλάδος ζητάει από τους διαμορφωτές πολιτικής 

o Η ανάπτυξη των υγρών καυσίμων χαμηλού άνθρακα να γίνει με προτεραιότητα στις οδικές μεταφορές 
λόγω του ρυθμιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται ήδη, για τη διευκόλυνση της έναρξης των επενδύσεων

o Η φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων να γίνεται με βάση τις εκπομπές άνθρακα και το ενεργειακό 
περιεχόμενο , προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε πράσινα υγρά καύσιμα

o Σταθερό νομοθετικό πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων χωρίς αποκλεισμούς τεχνολογιών. Το 
πλαίσιο βιώσιμων επενδύσεων σε όλους τους τομείς που εμπλέκονται στην ενεργειακή μετάβαση θα 
πρέπει να βασίζεται στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας . Τα υγρά καύσιμα χαμηλού άνθρακα θα 
πρέπει να  καλύπτονται από τον Κανονισμό για τα κριτήρια βιώσιμων χρηματοδοτήσεων

• Να συνυπολογίζεται η συμβολή των καυσίμων χαμηλού άνθρακα στα πρότυπα επιδόσεων CO2 των 
οχημάτων μέσω της υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης κύκλου ζωής (Well-to-Wheel ). Να 
τροποποιηθούν τα πρότυπα εκπομπών ώστε να αναγνωρίζουν τη συμβολή των καυσίμων



Το απαιτούμενο μείγμα οδικών καυσίμων για τη μείωση των εκπομπών 

Το νέο “καύσιμο” , η ενεργειακή απόδοση των κινητήρων



Τεχνολογική ουδετερότητα ανά τομέα

Πηγή : EnergieAgentur “Network Fuels and Drives of the Future” Berlin 22.01.2019

Ο Ευρωπαϊκός και ο Ελληνικός κλάδος πετρελαιοειδών  επιθυμούν να 
συμμετέχουν  σε διαβουλεύσεις για πολιτικές που θα αναγνωρίζουν την 
συμβολή των υγρών καυσίμων στην ενεργειακή μετάβαση και θα 
εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.
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