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ΘΔΜΑ:  Γερμανικός νόμος για την προστασία τοσ κλίματος: Γημοσίεσση νέας μελέτης 

επιπτώσεων  

    

Ελ αλακνλή ηεο ζεκεξηλήο (12/05 η.έ.) έγθξηζεο από ην Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγηθό Σπκβνύιην ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, σο 

απνηέιεζκα ηεο έθδνζεο ζρεηηθήο απόθαζεο από ην Σπληαγκαηηθό Δηθαζηήξην ηεο ρώξαο, ε 

ζπκβνπιεπηηθή Boston Consulting Group (BCG) Γεξκαλίαο πξνρώξεζε ζηελ εθπόλεζε θαη 

δεκνζίεπζε ζρεηηθήο κειέηεο επηπηώζεσλ. 

Υπνκλεζηηθά αλαθέξνπκε όηη ζύκθσλα κε ην Σπληαγκαηηθό Δηθαζηήξην ε Γεξκαλία (βι. ζρεη.), αλ 

θαη είρε απνθαζίζεη ηε κείσζε ησλ θαπζαεξίσλ θαηά 55% έσο ην 2030, όπσο πξνβιέπεη ε Σπκθσλία 

ησλ Παξηζίσλ γηα ην Κιίκα έθξηλε όηη ην βάξνο εθαξκνγήο ελ ιόγσ ζηόρνπ βαξαίλεη επόκελεο γεληέο 

θαη άξα παξαβηάδεη ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο ηνπο. Οη πξνβιέςεηο ηνπ λένπ λόκνπ αλακέλεηαη λα 

αθνξνύλ ζηελ ππνρξέσζε κείσζεο ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα έσο ην 2030 θαηά 65% ζε 

ζύγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 θαη θιηκαηηθή νπδεηεξόηεηα έσο ην 2045, αληί γηα ην 2050 όπσο 

νξηδόηαλ αξρηθά, πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξύλνληαη έηζη ππέξκεηξα νη επόκελεο γεληέο. Σην 

ηξνπνπνηεκέλν λνκνζρέδην αλακέλεηαη επίζεο λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα πξόγξακκα κείσζεο 

εθπνκπώλ ξύπσλ γηα ηελ πεξίνδν 2031 έσο 2040.   

Σύκθσλα κε ηε κειέηε ηεο BCG ν ζηόρνο νινθιήξσζεο ηεο ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο ηεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο κε θαύζε άλζξαθα ην 2030 αληί γηα ην 2038 παξακέλεη αξθεηά θηιόδνμνο. Ωζηόζν 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε επίηεπμε ησλ σο άλσ αλαθεξόκελσλ ζηόρσλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Κπβέξλεζεο ην BCG πξνρσξά ζε πξνηάζεηο αλά ηνκέα ηηο νπνίεο ζπλνπηηθά παξαζέηνπκε σο εμήο: 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις: Έσο ην 2023 νινθιεξσηηθή δηαθνπή εγθαηάζηαζεο θαηλνύξησλ 

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο πεηξειαίνπ θαη πγξαεξίνπ θαη δηπιαζηαζκόο από ην 2023 ηνπ 

ξπζκνύ ελεξγεηαθήο αλαθαίληζεο ησλ ππαξρόλησλ θηηξίσλ (1,6% - 1,9% εηεζίσο) 

 Ηλεκτρική ενέργεια: Έσο ην 2030 πιήξεο εμάιεηςε ηεο ρξήζεο άλζξαθα, αύμεζε θαηά  

30GW ηεο παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θπζηθνύ αεξίνπ, 

δηπιαζηαζκόο ηνπ ξπζκνύ εηήζηαο εγθαηάζηαζεο λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο αηνιηθήο θαη 

ειηαθήο ελέξγεηαο 

 Βιομητανία: 6 θόξεο πην γξήγνξε κείσζε ηνπ ξπζκνύ εθπνκπώλ ξύπσλ έσο ην 2030 ζε 

ζύγθξηζε κε ηα έηε 2010 έσο 2020, κεηαηξνπή ηνπ 25% ηεο παξαγσγήο ράιπβα ζε 

νπδέηεξεο πξνο ην θιίκα δηαδηθαζίεο θαη πιήξεο απνθπγή πγξαεξίνπ, πεηξειαίνπ, άλζξαθα 

 Μεταυορές: ε «de facto» ζηαδηαθή θαηάξγεζε λέσλ εγγξαθώλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο 

θαύζεο γηα νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο έσο ην 2030, αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ λέσλ 

ηαμηλνκήζεσλ γηα θνξηεγά νπδέηεξσλ εθπνκπώλ ξύπσλ θαηά 50%, αύμεζε ησλ εηζαγσγώλ 

‘πξάζηλσλ’ θαπζίκσλ θαηά 4 εθ. ηόλνπο έσο ην 2030. Όπσο ζεκεηώλεη κειέηε BCG ε 

θαηαγξαθόκελε κείσζε ηνπ αξηζκνύ λέσλ ηαμηλνκήζεσλ IX νρεκάησλ θηλεηήξσλ 

εζσηεξηθήο θαύζεο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ θξαηηθή επηδόηεζε γηα αγνξά 

ειεθηξνθίλεηνπ νρήκαηνο. Η ρξήζε θιηκαηηθά νπδέηεξσλ θαπζίκσλ ζα κπνξνύζε επίζεο λα 



2 
 

βνεζήζεη σο πξνο ηελ θαηεύζπλζε κείσζεο ησλ ξππνγόλσλ εθπνκπώλ ησλ πεξίπνπ 46 εθ. 

απηνθηλήησλ θαη θνξηεγώλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαύζεο ηα νπνία ζα εμαθνινπζνύλ λα 

θηλνύληαη κεηά ην 2030. Σε εηζήγεζε γηα ρξήζε πξάζηλσλ θαπζίκσλ πξνρσξά ελ ιόγσ 

κειέηε θαη ζηε λαπηηιία θαη ηηο αεξνκεηαθνξέο. 

 

 

 


