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Το ΕΚ ζητά εισφορά άνθρακα σε εισαγωγές για την 
πρόληψη της διαρροής CO2

Η ολομέλεια υποστήριξε την υιοθέτηση πιο φιλόδοξων κλιματικών στόχων. ©AFP/INTERPRESS

Το Κοινοβούλιο θέλει φιλόδοξη επιβολή εισφοράς άνθρακα στα εισαγόμενα αγαθά για 
να σταματήσει τις εταιρείες να μετακινούνται εκτός ΕΕ προκειμένου να αποφύγει 
πρότυπα εκπομπών

Την ώρα που η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει τις συνέπειες της πανδημίας του 
COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία, η ΕΕ προσπαθεί να τιμήσει τις κλιματικές της 
δεσμεύσεις προστατεύοντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και αλυσίδες 
παραγωγής.

Το 27% των παγκόσμιων εκπομπών CΟ2 από την καύση ορυκτών καυσίµων προέρχεται 
από εμπορεύματα του διεθνούς εμπορίου. Παράλληλα, οι εκπομπές από τις εισαγωγές 
της ΕΕ έχουν αυξηθεί, υπονομεύοντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής 
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αλλαγής.

Δείτε πώς το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ δίνει προτεραιότητα στο κλίμα. 

Τι είναι η διαρροή άνθρακα;
Η διαρροή άνθρακα είναι η μετατόπιση των βιομηχανιών που εκπέμπουν αέρια 
θερμοκηπίου εκτός ΕΕ για να αποφευχθούν αυστηρότερα πρότυπα.

Πώς μπορεί η ΕΕ να αποτρέψει τη διαρροή 
άνθρακα;
Οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, και να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 κινδυνεύουν να 
υπονομευτούν από λιγότερο κλιματικά φιλόδοξες χώρες.

Για να μετριαστεί αυτός ο κίνδυνος, τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή πρότεινε τη 
δημιουργία ενός Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ) που θα 
επιβάλλει εισφορές άνθρακα σε εισαγωγές ορισμένων προϊόντων που προέρχονται από 
κράτη εκτός ΕΕ. Ο ΜΣΠΑ συμπεριλαμβάνεται επίσης στη δέσμη μέτρων του πακέτου "Fit 
for 55, ένα φιλόδοξο σχέδιο που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα της ΕΕ κατά 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Η εισφορά αναμένεται να εφαρμοστεί σε εισαγωγές προϊόντων που προέρχονται από 
τρίτες χώρες με λιγότερο φιλόδοξους κανόνες για τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, διασφαλίζοντας ότι τα εισαγόμενα προϊόντα δεν είναι φθηνότερα από τα 
αντίστοιχα προϊόντα της ΕΕ.

 
 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/poluetes-dimosionomiko-plaisio/20200429STO78172/to-schedio-anakampsis-tis-ee-prepei-na-dinei-proteraiotita-se-draseis-gia-to-klima
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/20200618STO81513/prasini-sumfonia-to-kleidi-gia-mia-klimatika-oudeteri-kai-viosimi-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20200618STO81513/prasini-sumfonia-to-kleidi-gia-mia-klimatika-oudeteri-kai-viosimi-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20190926STO62270/ti-einai-i-oudeterotita-tou-anthraka-kai-pos-mporei-na-epiteuchthei-eos-to-2050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0564
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/20180305STO99003/oi-draseis-tis-ee-gia-tin-meiosi-ton-ekpompon-anthraka


Πώς θα λειτουργήσει μια ευρωπαϊκή εισφορά 
άνθρακα;

Η εισφορά θα εφαρμοζόταν σε εισαγωγές προϊόντων που 
προέρχονται από τρίτες χώρες με λιγότερο φιλόδοξους 
κανόνες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
διασφαλίζοντας ότι τα εισαγόμενα προϊόντα δεν είναι 
φθηνότερα από τα αντίστοιχα προϊόντα της ΕΕ.

• 

Δεδομένου του κινδύνου μετεγκατάστασης ρυπογόνων 
βιομηχανιών σε χώρες με λιγότερο αυστηρούς περιορισμούς 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η τιμολόγηση του άνθρακα 
θεωρείται απαραίτητη εντός του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ETS). 

• 

Η υφιστάμενη τιμολόγηση των ανθρακούχων 
εκπομπών στην ΕΕ: σύστημα εμπορίας εκπομπών 
(ETS)
Σύμφωνα με το τρέχον σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS), το οποίο παρέχει οικονομικά 
κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών, οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και οι βιομηχανίες 
πρέπει να διαθέτουν άδεια για κάθε τόνο CO2 που παράγουν. Η τιμή αυτών των αδειών 
καθορίζεται από τη ζήτηση και την προσφορά. Λόγω της τελευταίας οικονομικής κρίσης, 
η ζήτηση για άδειες έχει μειωθεί και το ίδιο και η τιμή τους, αποθαρρύνοντας τις 
εταιρείες να επενδύσουν σε πράσινες τεχνολογίες. Για να λύσει αυτό το ζήτημα, η ΕΕ 
μεταρρυθμίζει το ETS - όπως προβλέπεται στο πακέτο Fit for 55.

Κανόνες του Μηχανισμού Προσαρμογής 
Συνόρων Άνθρακα;
Μετά από μια προσωρινή συμφωνία με χώρες της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2022, το 
Κοινοβούλιο ενέκρινε τους κανόνες για τον Μηχανισμό Προσαρμογής των Συνόρων 
Ανθρακών τον Απρίλιο του 2023. Θα καλύπτει προϊόντα από βιομηχανίες έντασης 
ενέργειας όπως σίδηρο, χάλυβα, τσιμέντο, αλουμίνιο, λιπάσματα και υδρογόνο.
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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/headlines/society/20170213STO62208/to-sustima-emporias-dikaiomaton-ekpompon-tis-ee-kai-i-metarruthmisi-tou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20221212IPR64509/deal-reached-on-new-carbon-leakage-instrument-to-raise-global-climate-ambition
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20230414IPR80120/fit-for-55-nea-nomothesia-gia-na-epiteuchthoun-oi-klimatikoi-stochoi-gia-to-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20230414IPR80120/fit-for-55-nea-nomothesia-gia-na-epiteuchthoun-oi-klimatikoi-stochoi-gia-to-2030


Το CBAM (Μηχανισμός Προσαρμογής των Συνόρων 'Ανθρακα) θα πρέπει αρχικά να 
εφαρμόζεται στις άμεσες εκπομπές - αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπονται από τη στιγμή 
της παραγωγής των αγαθών έως την εισαγωγή αυτών των αγαθών στην ΕΕ. Όμως, στο 
μέλλον, θα ισχύει και για τις έμμεσες εκπομπές - που προκύπτουν από την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των αγαθών που 
καλύπτονται από τη νομοθεσία.

Πότε θα εφαρμοστεί η νέα εισφορά άνθρακα;
Η διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και η πλήρης φάση εισαγωγής του CBAM θα 
συνδεθούν με τη σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ETS, 
επομένως θα εισαχθούν σταδιακά μεταξύ 2026 και 2034.

Σε τι θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα που 
συγκεντρώνονται μέσω της εισφοράς άνθρακα της ΕΕ;
Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν την πρόταση της Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν τα 
έσοδα που παράγονται ως νέοι ίδιοι πόροι για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Επιπλέον, τουλάχιστον το ισοδύναμο σε χρηματοοικονομική αξία, θα πρέπει να 
διοχετευθεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για να βοηθήσει στην απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές των μεταποιητικών τους βιομηχανιών.

Περισσότερα για τη δράση της ΕΕ για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής: 
 
• Τη δημιουργία κανονισμού της ΕΕ για τα εισαγόμενα προϊόντα χωρίς αποψίλωση των 
δασών 
• Πώς η ΕΕ μειώνει τα αέρια θερμοκηπίου πέρα από το CO2 
• Πώς η ΕΕ ενισχύει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
• Εξηγείται η απαγόρευση της ΕΕ για την πώληση νέων αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ 
από το 2035

Μάθετε περισσότερα
Νομοθετικό τραίνο
Μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: Τιμολόγηση των εκπομπών άνθρακα (στα 
αγγλικά)
Παγκόσμια Τράπεζα: Τιμολόγηση του άνθρακα (στα αγγλικά)
Διαδικαστικός φάκελος
Κείμενο που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια (Απρίλιος 2023)
Μελέτη: Μηχανισμός προσαρμογής των συνόρων άνθρακα της ΕΕ: Επιπτώσεις για το 
κλίμα και την ανταγωνιστικότητα (Μάρτιος 2023)
Με μια ματιά: Μηχανισμός προσαρμογής των συνόρων άνθρακα της ΕΕ (Απρίλιος 2023)
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20221019STO44561/apopsilosi-dason-oi-aities-kai-ta-metra-tis-ee-gia-tin-katapolemisi-tis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20221019STO44561/apopsilosi-dason-oi-aities-kai-ta-metra-tis-ee-gia-tin-katapolemisi-tis
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649352/EPRS_BRI(2020)649352_EN.pdf
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https://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon#CarbonPricing
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