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nationaliteit), over een koolstofheffing

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor een heffing op de uitstoot van CO2. Hij is van opvatting dat een dergelijke 
heffing een prikkel kan zijn om de uitstoot te verlagen. De inkomsten van de heffing zouden 
kunnen worden gebruikt voor maatregelen om de uitstoot van CO2 verder te verlagen. 
Indiener vindt dat de gevolgen van de uitstoot niet voor rekening van toekomstige generaties 
mogen komen. Omdat vervuiling een internationaal probleem is, moet de Europese Unie haar 
verantwoordelijkheid op dit gebied nemen en met maatregelen komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

De Europese Commissie dankt de indiener voor zijn ideeën over de invoering van een EU-
brede CO2-heffing als stimulans om de CO2-emissies terug te dringen.

De Europese Commissie is van mening dat een heffing op basis van CO2-emissies vanwege 
zijn stimulerend effect een belangrijke rol kan spelen in het beleid van de lidstaten om de 
emissiereductie op EU-niveau, die in 2007 is vastgelegd, te bereiken. In die context is het 
belangrijk de goede werking van de interne markt te verzekeren. Bovendien heeft de Europese 
Raad in zijn conclusies van maart 2008 verzocht om de energiebelastingrichtlijn1 nader af te 
                                               
1 Richtlĳn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling 
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stemmen op de EU-doelstellingen op het gebied van energie- en klimaatverandering1. In die 
context heeft de Commissie een voorstel tot wijziging van de genoemde richtlijn ingediend2.

De tekst van het voorstel en informatie over het voorstel zijn te vinden op de website van de 
Commissie, op onderstaand adres:

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

In het voorstel wordt de belasting opgesplitst in twee delen – een heffing op basis van de CO2-
emissies van elk energieproduct en een heffing op basis van de energie-inhoud van die 
producten – en wordt er een minimumbelasting ingevoerd voor elk van deze delen, die de 
lidstaten moeten eerbiedigen. Als zulk systeem wordt goedgekeurd, zou het precies de
stimulans voor emissiereducties (en energiebesparing) bieden die de indiener in gedachte 
heeft.

Er moet evenwel opgemerkt worden dat voor de goedkeuring van een wijzigingsrichtlijn, 
zoals de richtlijn die door de Commissie werd voorgesteld, eenparigheid van stemmen nodig 
is in de Raad van de EU, waar deze richtlijn momenteel besproken wordt.

Tot slot zijn eventuele voorschriften voor de toewijzing van de belastinginkomsten niet 
noodzakelijk om de hierboven genoemde doelstellingen te verwezenlijken. Daarom werden 
zulke voorschriften niet voorgesteld door de Commissie (en zijn zij evenmin opgenomen in de 
huidige richtlijn). Het blijft dus de taak van elke afzonderlijke lidstaat om te beslissen over de 
toewijzing van de belastinginkomsten. De lidstaten zouden bijvoorbeeld ook kunnen beslissen 
om het belastingstelsel te herstructureren en te moderniseren door de inkomsten uit 
energiebelastingen te gebruiken om de belasting op arbeid te verlagen of om gedrag dat 
bijdraagt tot een betere bescherming van het milieu aan te moedigen3.

Conclusie
De Commissie heeft reeds een wijziging van de EU-wetgeving voorgesteld die, als zij wordt 
goedgekeurd, zal leiden tot de invoering van een CO2-heffing, zoals voorgesteld in het 
verzoekschrift.

                                                                                                                                                  
voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51-70).
1 Europese Raad van 13-14 maart 2008, conclusies van het Voorzitterschap (7652/1/08 rev.1, 20/05/2008).
2  COM(2011) 169 definitief van 13.4.2011.
3 Zulke opties moeten natuurlijk in overeenstemming zijn met het EU-recht en met de bepalingen daarvan inzake 
overheidssteun.


