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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1177/2011, внесена от Stefan Höschele, с германско гражданство, 
относно данък върху емисиите на въглероден диоксид

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за данък върху емисиите на СО2. Той счита, че този 
данък може да послужи като стимул за намаляване на емисиите. Приходите от данъка 
могат да се използват за финансирането на мерки за допълнителното намаляване на 
емисиите на СО2. Вносителят на петицията счита, че бъдещите поколения не би 
следвало да плащат за последиците от емисиите. Тъй като замърсяването е 
международен проблем, Европейският съюз трябва да поеме отговорност в тази сфера и 
да въведе мерки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Европейската комисия изказва благодарност на вносителя на петицията за споделените 
от него идеи относно въвеждането в рамките на ЕС на данък върху емисиите на СО2
като стимул за намаляването им.

Разбирането на Европейската комисия е, че данъчно облагане въз основа на емисиите 
на СО2 поради стимулиращия си ефект може да изиграе важна роля в политиките на 
държавите членки, когато става въпрос да се постигне намалението на емисиите, 
определено на равнище ЕС от 2007 г. В този контекст е важно вътрешният пазар да 
продължи да функционира нормално. Нещо повече, в своите заключения от март 
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2008 г.  Европейският съвет отправи искане Директивата за данъчното облагане на 
енергийните продукти1 да бъде приведена в по-тясно съответствие с целите на ЕС в 
областта на енергетиката и изменението на климата2. В тази връзка Комисията 
представи предложение за изменение на споменатата директива3.

Текстът на предложението и информация за него могат да бъдат намерени на 
страницата на Комисията на следния адрес:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index
_en.htm

Данъкът съгласно предложението се състои от два компонента: основа за единия са 
емисиите на СО2 на всеки енергиен продукт, а на другия – неговото енергийно 
съдържание, като се установяват минимални равнища на облагане за двата компонента, 
които държавите членки са длъжни да спазват. Ако беше приета система от този тип, тя 
би предвидила точно такъв тип стимули за намаляване на емисиите (и икономии на 
енергия), които вносителят на петицията има предвид.

Следва обаче да се отбележи, че за приемането на директива за изменение, подобна на 
предложената от Комисията, се изисква гласуване с единодушие в Съвета на ЕС, където 
понастоящем се провеждат дискусии. 

Накрая, по отношение на възможните правила за разпределение на данъчните приходи, 
такива не са необходими с оглед постигането на споменатите по-горе цели. Поради 
това Комисията не е предложила подобни правила (нито такива се съдържат в 
съществуващата директива). Следователно преценката относно това как да бъдат 
разпределяни данъчните приходи е предоставена на всяка отделна държава членка. 
Например, държава членка би могла да реши да преструктурира или модернизира 
данъчната си система, като използва постъпленията от енергийния данък, за да намали 
облагането на трудовите доходи или да насърчи поведение, допринасящо в по-голяма 
степен за опазване на околната среда4.

Заключение
Комисията вече е предложила изменения в законодателството на ЕС, с които, ако се 
приемат, ще бъде въведен данък върху емисиите на СО2, какъвто се предлага в 
петицията.

                                               
1 Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната 
рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 
31.10.2003 г., стр. 51 – 70).
2 Европейски съвет от 13 – 14 март 2008 г., заключения на председателството (7652/1/08 rev.1, 
20/05/2008).
3 COM(2011)0169 окончателен от 13.4.2011 г.
4 Тези възможности естествено трябва да се упражняват в съответствие с правото на ЕС, включително 
разпоредбите относно предоставянето на държавна помощ.


