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Θέμα: Αναφορά 1177/2011, του Stefan Höschele, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την επιβολή φόρου στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητά την επιβολή φόρου στις εκπομπές CO2. Θεωρεί ότι ένας τέτοιος φόρος 
μπορεί να αποτελεί κίνητρο για τη μείωση των εκπομπών. Τα έσοδα από τον εν λόγω φόρο 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι οι συνέπειες των εκπομπών δεν πρέπει να επιβαρύνουν τις μελλοντικές 
γενιές. Δεδομένου ότι η ρύπανση αποτελεί διεθνές πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να
αναλάβει τις ευθύνες της σε αυτό τον τομέα και να προβεί στη λήψη μέτρων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί τον αναφέροντα που μοιράστηκε τις ιδέες του σχετικά με 
την επιβολή φόρου σε επίπεδο ΕΕ στις εκπομπές CO2 ως κίνητρο για τη μείωσή τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι η φορολόγηση των εκπομπών CO2 μπορεί να 
λειτουργήσει ως κίνητρο και, συνεπώς, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις πολιτικές των 
κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών που έχει τεθεί σε 
επίπεδο ΕΕ από το 2007. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, στα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε τον 
Μάρτιο του 2008, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε τη μεγαλύτερη προσέγγιση της οδηγίας 
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για τη φορολογία της ενέργειας1 με τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και την αλλαγή του 
κλίματος2. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση τροποποίησης της εν λόγω 
οδηγίας3.

Το κείμενο της πρότασης και οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της 
Επιτροπής στην ακόλουθη διεύθυνση:

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

Η πρόταση χωρίζει τη φορολογία σε δύο κατηγορίες: η πρώτη αφορά τις εκπομπές CO2 από 
κάθε ενεργειακό προϊόν, ενώ η δεύτερη το ενεργειακό τους περιεχόμενο. Στην πρόταση 
ορίζονται, επίσης, τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη και 
για τις δύο κατηγορίες. Αν υιοθετούνταν ένα τέτοιο σύστημα, θα παρείχε ακριβώς το είδος 
των κινήτρων για τα οποία κάνει λόγο ο αναφέρων με σκοπό τη μείωση των εκπομπών (και 
την εξοικονόμηση ενέργειας).

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η έγκριση μιας τροποποιητικής οδηγίας, όπως αυτή που 
προτείνει η Επιτροπή, απαιτεί την ομόφωνη ψήφο του Συμβουλίου της ΕΕ, όπου διεξάγονται 
επί του παρόντος σχετικές συζητήσεις. 

Τέλος, για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων δεν είναι απαραίτητη η θέσπιση 
κανόνων για την κατανομή των εσόδων από τη φορολογία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει 
προτείνει τη θέσπιση σχετικών κανόνων (ούτε η ισχύουσα οδηγία περιέχει τέτοιους κανόνες). 
Κατά συνέπεια, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει πώς θα κατανέμει τα έσοδά 
του από τη φορολογία. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν για παράδειγμα να προβούν σε 
αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος χρησιμοποιώντας τα έσοδα 
από τη φορολογία της ενέργειας για να μειώσουν τη φορολογία της εργασίας ή να 
ενθαρρύνουν την υιοθέτηση συμπεριφορών που συμβάλλουν στη μεγαλύτερη προστασία του 
περιβάλλοντος 4.

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει τροποποίηση του δικαίου της ΕΕ βάσει της οποίας, εφόσον 
εγκριθεί, θα επιβληθεί φόρος στις εκπομπές CO2, όπως προτείνεται στην αναφορά.

                                               
1 Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού 
πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 
51-70).
2 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 13ης-14ης Μαρτίου, συμπεράσματα της Προεδρίας (7652/1/08 rev.1 της 
20/05/2008).
3  COM(2011) 169 τελικό της 13.4.2011.
4 Οι συγκεκριμένες επιλογές πρέπει φυσικά να γίνονται σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των διατάξεών του που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις.


