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Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της 
ΕΕ: εθνικοί στόχοι για το 2030

Ο κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών αναθέτει στόχους μείωσης των 
εκπομπών σε κάθε κράτος μέλος  για να βοηθήσει την Ευρώπη να  επιτύχει κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050.

Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
για να συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η Ένωση θέλει να 
επιτύχει κλιμακλιματική ουδετερότητα έως το 2050 
 
‧ ένας στόχος που, σε συνδυασμό με τον ενδιάμεσο στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 
55% έως το 2030, συμπεριλαμβάνεται στην ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα. Η ΕΕ έχει 
πάρει διάφορες πρωτοβουλίες για να πραγματοποιήσει αυτούς τους στόχους 
. Μια από αυτές είναι και η αναθεώρηση του κανονισμού επιμερισμού προσπαθειών, στα 
πλαίσια του νομοθετικού πακέτου “Fit for 55”.

Τι είναι ο επιμερισμός προσπαθειών;
Ο κανονισμός για τον επιμερισμό προσπαθειών θέτει δεσμευτικούς στόχους για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τομείς που δεν καλύπτονται από το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ 
, όπως οι μεταφορές, η γεωργία και η διαχείριση αποβλήτων. Περίπου το 60% των 
συνολικών εκπομπών της ΕΕ προέρχεται από αυτούς τους τομείς.

Ο κανονισμός καθορίζει υποχρεωτικούς στόχους στις ετήσιες μειώσεις των εκπομπών 
για τις χώρες της ΕΕ για την περίοδο 2021-2030, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα 
κράτη μέλη συμμετέχουν στις προσπάθειες για μείωση των εκπομπών στους 
προαναφερθέντες τομείς. Ο κανονισμός καθορίζει επίσης την ετήσια κατανομή των 
εκπομπών αλλά και τον τρόπο αξιολόγησης της προόδου.

Το Κοινοβούλιο ψήφισε στις 14 Μαρτίου 2023 την αύξηση του πήχη για τη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 από 30% σε 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200618STO81513/prasini-sumfonia-to-kleidi-gia-mia-klimatika-oudeteri-kai-viosimi-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180305STO99003/oi-draseis-tis-ee-gia-tin-meiosi-ton-ekpompon-anthraka
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20170213STO62208/to-sustima-emporias-dikaiomaton-ekpompon-tis-ee-kai-i-metarruthmisi-tou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20230310IPR77227/klimatiki-allagi-to-koinovoulio-psifise-ti-meiosi-ton-ekpompon-kata-40
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20230310IPR77227/klimatiki-allagi-to-koinovoulio-psifise-ti-meiosi-ton-ekpompon-kata-40
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Ποιοί είναι οι προτεινόμενοι εθνικοί στόχοι;
Για πρώτη φορά, όλες οι χώρες της ΕΕ καλούνται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου μεταξύ 10 και 50%. Οι εθνικοί στόχοι ποικίλλουν ανάλογα με το κατά 
κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας κάθε 
χώρας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν κάθε χρόνο ότι δεν 
υπερβαίνουν την κατανομή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Χώρα Προηγούμενος στόχος 2030 σε 
σύγκριση με το 2005

Νέος στόχος 2030 σε σύγκριση με το 
2005 (πρόταση της Επιτροπής)

Λουξεμβούργο -40% -50%
Σουηδία -40% -50%
Δανία -39% -50%
Φινλανδία -39% -50%
Γερμανία -38% -50%
Γαλλία -37% -47,5%
Ολλανδία -36% -48%
Αυστρία -36% -48%
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Βέλγιο -35% -47%
Ιταλία -33% -43,7%
Ιρλανδία -30% -42%
Ισπανία -26% -37,7%
Κύπρος -24% -32%
Μάλτα -19% -19%
Πορτογαλία -17% -28,7%
Ελλάδα -16% -22,7%
Σλοβενία -15% -27%
Τσεχία -14% -26%
Εσθονία -13% -24%
Σλοβακία -12% -22,7%
Λιθουανία -9% -21%
Πολωνία -7% -17,7%
Κροατία -7% -16,7%
Ουγγαρία -7% -18,7%
Λετονία -6% -17%
Ρουμανία -2% -12,7%
Βουλγαρία 0% -10%

Πηγή: Πρόταση της επιτροπής για αναθεώρηση του κανονισμού (EU) 2018/842

Οι χώρες θα έχουν περιορισμένη ευελιξία σχετικά με τις εκπομπές που μπορούν να 
εξοικονομήσουν από τα προηγούμενα χρόνια, να δανειστούν από τα επόμενα έτη ή 
σχετικά με το ποσό που μπορούν να εμπορεύονται τις χορηγήσεις τους με άλλες χώρες 
της ΕΕ.

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές δράσεις στο 
πλαίσιο του κανονισμού καταμερισμού της προσπάθειας θα δημοσιευθούν σε 
προσβάσιμη μορφή για να διασφαλιστεί η λογοδοσία από τα κράτη μέλη.

Οι κανόνες πρέπει ακόμη να εγκριθούν επίσημα από τις χώρες της ΕΕ στο Συμβούλιο 
πριν τεθούν σε ισχύ.

Άλλες πρωτοβουλίες για την περικοπή των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου:
Εκπομπές CO2 για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά: Το EK εγκρίνει αυστηρότερα όρια 
 

Το ΕΚ ζητά εισφορά άνθρακα σε εισαγωγές για την πρόληψη της διαρροής CO2 
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb3257a0-e4ee-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180920STO14027/ekpompes-co2-gia-autokinita-kai-imifortiga-to-ek-egkrinei-austirotera-oria
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20210303STO99110/to-ek-zita-eisfora-anthraka-se-eisagoges-gia-tin-prolipsi-tis-diarrois-co2


Στοιχεία και αριθμοί για τις εκπομπές ρύπων από αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές 
(γραφήματα)

Δείτε τα γραφήματά μας και μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρόοδο της ΕΕ προς 
τους στόχους της για την κλιματική αλλαγή.

Μάθετε περισσότερα
Νομοθετικό τραίνο
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά την αναθεώρηση του κανονισμού για τον επιμερισμό 
προσπαθειών 
Επιτροπή: Ενισχύοντας τις φιλοδοξίες του ευρωπαϊκού κανονισμού για τον επιμερισμό 
προσπαθειών
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ο κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20191129STO67756/stoicheia-gia-tis-ekpompes-rupon-apo-aeroporikes-kai-thalassies-metafores
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20191129STO67756/stoicheia-gia-tis-ekpompes-rupon-apo-aeroporikes-kai-thalassies-metafores
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180706STO07407/i-proodos-tis-ee-pros-tous-stochous-tis-gia-tin-klimatiki-allagi-grafima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180706STO07407/i-proodos-tis-ee-pros-tous-stochous-tis-gia-tin-klimatiki-allagi-grafima
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-fit-for-55/file-review-of-the-effort-sharing-regulation
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698812
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698812
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/increasing-ambition-eus-effort-sharing-regulation_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/increasing-ambition-eus-effort-sharing-regulation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3543
mailto:webmaster@europarl.eu

