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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a szén-dioxid-kibocsátás megadóztatása mellett száll síkra. Úgy véli, 
hogy egy ilyen adó a kibocsátások csökkentésére ösztönözne. Az adóból származó 
bevételeket olyan intézkedésekre lehetne fordítani, amelyekkel tovább lehetne csökkenteni a 
szén-dioxid-kibocsátást. A petíció benyújtója véleménye szerint a kibocsátás következményeit 
nem szabad a következő generációkra hárítani. Mivel a szennyezés nemzetközi probléma, az 
Európai Uniónak felelősséget kell vállalnia ezen a területen, és intézkedéseket kell hoznia.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

Az Európai Bizottság köszönetet mond a petíció benyújtójának, amiért megosztotta az EU-
szerte alkalmazott szén-dioxid-adónak a szén-dioxid-kibocsátások csökkentésére irányuló 
ösztönzőként történő bevezetésével kapcsolatos gondolatait.

Az Európai Bizottság úgy látja, hogy a szén-dioxid-kibocsátáson alapuló adózás – ösztönző 
hatása miatt – fontos szerepet tölthet be a tagállamok politikáiban, ha el akarják érni az uniós 
szinten 2007 óta meghatározott kibocsátáscsökkentési célokat. Fontos, hogy ennek keretében 
a belső piac továbbra is megfelelően működjön. Emellett az Európai Tanács a 2008. márciusi 
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következtetéseiben azt kérte, hogy az energiaadóról szóló irányelvet1 hangolják jobban össze 
az EU energiaügyi és éghajlat-változási célkitűzéseivel2. Ennek megfelelően a Bizottság 
előterjesztette az említett irányelv módosítására irányuló javaslatát3.

A javaslat szövege és a javaslatra vonatkozó tájékoztatás a Bizottság webhelyén található, a 
következő címen:

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

A javaslat két elemre bontja az adózást – az egyik az egyes energiatermékek szén-dioxid-
kibocsátásán, a másik pedig azok energiatartalmán alapul –, és mindkét elemre vonatkozóan a 
tagállamok által tiszteletben tartandó adózási minimumszinteket állapít meg. Ha egy ilyen 
jellegű rendszert kívánnának elfogadni, akkor pontosan ugyanolyan jellegű ösztönzést 
biztosítana a kibocsátáscsökkentéssel (és az energiatakarékossággal) kapcsolatban, mint 
amilyenre a petíció benyújtója is gondol.

Meg kell jegyezni azonban, hogy a Bizottság által javasolthoz hasonló módosító irányelv 
elfogadásához az szükséges, hogy az EU Tanácsa – amelynek keretében most folynak a viták 
– egyhangúan szavazzon róla. 

Végezetül pedig, ami az adóbevétel elosztására vonatkozó esetleges szabályokat illeti, ezekre 
a korábban említett célkitűzések eléréséhez nincs szükség. Ennélfogva a Bizottság nem tett 
javaslatot ilyen szabályokra (és a hatályos irányelvben sem szerepelnek ilyen szabályok). 
Ilyen módon továbbra is az egyes tagállamok hatáskörében maradna annak eldöntése, hogy 
miként osztják ki adóbevételeiket. A tagállam dönthet úgy, hogy például az energiaadó-
bevételeket az adórendszer szerkezetének átalakítására és modernizálására használja fel az 
élőmunka adóterheinek csökkentése vagy éppen a környezet fokozottabb védelméhez 
hozzájáruló magatartás ösztönzése érdekében4.

Következtetés
A Bizottság már javasolta az uniós jog módosítását, amely – ha elfogadják – bevezeti a 
petícióban javasolt szén-dioxid-adót.

                                               
1 A Tanács 2003. október 27-i 2003/96/EK irányelve az energiatermékek és a villamos energia közösségi 
adóztatási keretének átszervezéséről (HL L 283., 2003.10.31., 51–70. o.).
2 A 2008. március 13–14-i Európai Tanács elnökségi következtetései (7652/1/08 rev.1, 2008.05.20.).
3  COM(2011)169, 2011.4.13.
4 E lehetőségekkel természetesen az uniós joggal, például az uniós jog állami támogatásra vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban kell élni.


