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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo nustatyti mokestį už anglies dioksido išmetimą. Jis mano, kad toks 
mokestis paskatintų mažinti teršalų išmetimą. Taikant šį mokestį gautos pajamos galėtų būti 
skiriamos kitoms anglies dioksido išmetimo mažinimo priemonėms finansuoti. Peticijos 
pateikėjo nuomone, negalima anglies dioksido išmetimo padarinių palikti šalinti ateities 
kartoms. Tarša yra tarptautinė problema, todėl Europos Sąjunga šioje srityje turi imtis 
atsakomybės ir taikyti priemones.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 30 d.

„Europos Komisija dėkoja peticijos pateikėjui už pasidalijimą savo idėjomis apie visos ES 
CO2 mokesčio, kuriuo būtų skatinama mažinti išmetamo CO2 kiekį, sukūrimą.

Europos Komisija suvokia, kad mokestis, pagrįstas išmetamu CO2 kiekiu, dėl savo 
skatinamojo poveikio gali atlikti svarbų vaidmenį įgyvendinant valstybių narių politikos 
priemones, kuriomis siekiama įgyvendinti išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus, nustatytus ES 
lygmeniu 2007 m. Svarbu, kad šiomis sąlygomis ir toliau būtų užtikrintas tinkamas vidaus 
rinkos veikimas. Be to, Europos Vadovų Taryba 2008 m. kovo mėn. išvadose paprašė labiau 
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suderinti Energijos mokesčių direktyvą1 su ES energetikos ir klimato kaitos tikslais2. 
Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija pateikė pasiūlymą dėl minėtos direktyvos dalinio 
pakeitimo3.

Pasiūlymo tekstą ir informaciją apie jį galima rasti Komisijos interneto svetainėje šiuo adresu:

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

Pasiūlyme apmokestinimo sistema padalijama į dvi dalis – viena susijusi su išmetamo CO2
kiekiu, tenkančiu kiekvienam energijos produktui, o kita grindžiamą tų produktų energetine 
verte, ir abiejų dalių atveju nustatomi mažiausi apmokestinimo lygiai, kurių valstybės narės 
turi laikytis. Jei tokio pobūdžio sistema būtų patvirtinta, ja būtų nustatytos kaip tik tokios 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo (ir energijos taupymo) paskatos, kurias peticijos 
pateikėjas turi omenyje.

Vis dėlto pažymėtina, kad norint priimti tokius Komisijos siūlomus dalinius direktyvos 
pakeitimus reikalingas vieningas balsavimas ES Taryboje, kurioje šiuo metu vyksta 
diskusijos. 

Galiausiai dėl galimų mokestinių pajamų paskirstymo taisyklių pažymėtina, kad jos nėra 
būtinos pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti. Dėl to Komisijos pasiūlyme tokios taisyklės 
nenumatytos (jų nėra ir dabar galiojančioje direktyvoje). Taigi klausimą dėl savo mokestinių 
įplaukų paskirstymo kiekviena valstybė narė ir toliau spręs pati. Valstybė narė galėtų, pvz., 
nuspręsti pertvarkyti ir atnaujinti mokesčių sistemą, naudodama energijos mokestines pajamas 
tam, kad sumažintų su darbu susijusius mokesčius arba skatintų elgesį, kuriuo prisidedama 
prie geresnės aplinkos apsaugos4.

Išvada
Komisija jau pasiūlė iš dalies pakeisti ES teisės aktus, kuriais, jei jie būtų priimti, bus 
nustatytas peticijoje siūlomas CO2 mokestis.“

                                               
1 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros 
energijos mokesčių struktūrą (OL L 283, 2003 10 31, p. 51–70).
2 2008 m. kovo 13–14 d. Europos Vadovų Taryba, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės išvados 
(7652/1/08 rev.1, 20/05/2008).
3  COM(2011)169 final, 2011 04 13.
4 Savaime suprantama, kad tokią galimybę reikia įgyvendinti laikantis ES teisės, įskaitant jos nuostatas dėl 
valstybės pagalbos.


