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Gemeinsam Äntwert vun der Madame Finanzminister Yuriko Backes an dem Wirtschaftsminister Franz 
Fayot op d’parlamentaresch Fro n°5941 vum 15. Mäerz 2022 vum éierbaren Deputéierte Roy Reding 
 
 
Den éierbaren Deputéierten freet nom Dossier iwwert CO2-Zoller un der EU Baussegrenz. 

Am Juli d’lescht Joer huet d’europäesch Kommissioun den Pak “Fit for 55” presentéiert, deen als Zil huet 
der EU ze hëllefen hir ambitiéis Ziler beim Klimaschutz an der Energieeffizienz ze erreechen. 

En Dossier vun dem Pak ass den EU “Kuelestoff Grenz-Upassung-Mechanismus”, op englesch “Carbon 
Border Adjustment Mechanism (CBAM)”. 

Dëse Mechanismus soll die europäesch Betriber virun deloyaler Konkurrenz aus Drëttstaaten schützen.  

Europäesch Betriber mussen CO2-Zertifikater kafen fir d’CO2-Emissiounen, déi während hirer 
Produktioun entstinn ze kompenséieren. Wann an Drëttstaaten esou eng Kompensatioun net néideg ass, 
sinn d’Betrieber an der EU benodeelegt. 

Den Text gesäit dofir vir dass fir bestëmmten Wueren, déi an d’EU importéiert ginn an Zukunft och CO2-
Zertifikater musse kaf ginn, zum selwechten Präis ewéi deen vun den EU CO2-Zertifikater. Falls et am 
Ursprongsland vun der Wuer och schonn eng CO2-Bepreisung gëtt, dann kréien d’Wueren dësen 
ugerechent. 

D‘Regierung steet dësem Instrument positiv géigeniwwer, an den Ecofin Conseil huet am Mäerz eng 
generell Orientatioun op dësem Dossier ugeholl. 

Lëtzebuerg huet säin Accord eréischt ginn wéi séchergestallt war, dass dës Mesure mat den Regelen vun 
der Welthandelsorganisatioun an Aklang ass. 

Den EU “Kuelestoff Grenz-Upassung-Mechanismus” soll schrëttweis agefouert ginn, mat enger 
Iwwergangsperiod, à priori bis 2025, während där just e Reporting agefouert gëtt. Bis dohin wäerten also 
nach keng extra Käschten an domat verbonnen Präis-Erhéiungen bei dëse Wueren stattfannen. 

Et ass wichteg, dass Betriber an der EU net benodeelegt sinn duerch déi méi ambitiéis Mesuren fir den 
Klimaschutz, an och Drëttstaten, an d’Betriber déi do produzéieren, sollen incitéiert ginn Mesuren ze 
huelen fir manner CO2 auszestoussen. De Conseil ass sech och bewosst dass Betriber an 
Entwécklungslänner sech wäerten méi schwéier dinn fir hir Produktiounen ëmzestellen. Dofir soll 
doriwwer nogeduecht ginn, wéi dëse Länner bei der Transitioun kann gehollef ginn.  

 
Lëtzebuerg, den 22. Abrëll 2022 

 
D’Finanzministesch 

 
(s.) Yuriko Backes 
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