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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1177/2011, af Stefan Höschele, tysk statsborger, om en CO2-afgift

1. Sammendrag

Andrageren slår til lyd for en afgift på CO2-emissioner. Han mener, at en sådan afgift kunne 
være et incitament til at reducere emissionerne. Provenuet fra afgiften skulle kunne anvendes 
til iværksættelse af foranstaltninger til yderligere reduktion af CO2-emissioner. Andrageren 
mener, at emissionerne ikke må ske på bekostning af kommende generationer. Da forurening 
er et internationalt problem, bør EU tage ansvar på dette område og foreslå foranstaltninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Kommissionen takker andrageren for at dele sine idéer vedrørende indførelse af en CO2 -
afgift i EU som et incitament til reduktion af CO2-emissioner.

Kommissionen mener, at afgifter baseret på CO2-emissioner på grund af den ansporende 
effekt kan spille en vigtig rolle i medlemsstaternes politikker, når det drejer sig om at opnå 
den nedbringelse af emissionerne, der har været fastlagt på EU-niveau siden 2007. Det er 
vigtigt, at det indre marked fortsat fungerer korrekt i denne henseende. Derudover krævede 
Det Europæiske Råd i sine konklusioner af marts 2008, at energibeskatningsdirektivet1 blev 

                                               
1 Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af 
energiprodukter og elektricitet (EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51-70).
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bragt mere i overensstemmelse med EU's mål for energi og klimaforandringer1. 
Kommissionen har på denne baggrund fremsat et forslag til ændring af det nævnte direktiv2.

Teksten til forslaget og information herom kan læses på Kommissionens website på denne 
adresse:

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

Forslaget deler afgifter op i to elementer - et baseret på CO2-emissioner fra hvert 
energiprodukt og et andet baseret på deres energiindhold - og fastsætter minimumsniveauer 
for afgifter for begge elementer, som medlemsstaterne skal respektere. Hvis et sådant system 
blev vedtaget, ville det give lige præcis den form for incitament til reduktion af emissioner 
(og energibesparelse), som andrageren har i tankerne.

Det bør dog bemærkes, at en vedtagelse af en ændring af direktivet, sådan som det foreslås af 
Kommissionen, kræver enstemmighed i Rådet, hvor der for øjeblikket finder drøftelser sted.

Endelig er regler om fordelingen af provenuet fra afgifterne ikke nødvendige med henblik på 
at nå ovennævnte mål. Kommissionen har derfor ikke foreslået sådanne regler (og de indgår 
heller ikke i det eksisterende direktiv). Det er dermed op til hver enkelt medlemsstat at 
beslutte, hvordan den vil fordele sit provenu fra afgifterne. En medlemsstat kan f.eks. vælge at 
omstrukturere og modernisere afgiftssystemet, idet den anvender indtægter fra energiafgifter 
til lavere skatter på arbejde eller til at opmuntre til en adfærd, der bidrager til en bedre 
beskyttelse af miljøet3.

Konklusion

Kommissionen har allerede foreslået en ændring af EU-lovgivningen, der, hvis den bliver 
vedtaget, vil indføre en CO2-afgift som den, andrageren foreslår."

                                               
1 Det Europæiske Råd af 13.-14. marts 2008, formandskabets konklusioner (7652/1/08 rev.1, 20/05/2008).
2  COM(2011)0169 af 13.4.2011.
3 Sådanne muligheder skal naturligvis undersøges i overensstemmelse med EU-lovgivning, herunder 
bestemmelserne om statsstøtte.


