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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1177/2011, którą złożył Stefan Höschele (Niemcy) w sprawie podatku 
od emisji CO2

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opowiada się za podatkiem od emisji CO2. Sądzi on, że podatek ten 
stanowiłby zachętę do zmniejszania emisji. Dochód z podatku można by przeznaczyć na 
finansowanie środków na rzecz dalszego obniżania emisji CO2. Składający petycję uważa, że 
przyszłe pokolenia nie powinny płacić za skutki emisji. Zanieczyszczenie środowiska jest 
problemem międzynarodowym, dlatego Unia Europejska powinna przejąć odpowiedzialność 
w tym zakresie i wprowadzić stosowne środki.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Komisja Europejska dziękuje składającemu petycję za przedstawienie swojego stanowiska w 
sprawie wprowadzenia w całej UE podatku od emisji CO2, jako zachęty do zmniejszania 
emisji CO2.

Komisja Europejska uważa, że opodatkowanie dotyczące emisji CO2, ze względu na swoją 
funkcję zachęty, może odegrać ważną rolę w polityce państw członkowskich, jeśli chodzi o 
osiągnięcie celów w zakresie zmniejszenia emisji, ustalonych na szczeblu UE od 2007 r. 
Ważne jest, aby rynek wewnętrzny nadal działał prawidłowo w tym kontekście. Ponadto w 
swoich konkluzjach z marca 2008 r. Rada Europejska zwróciła się o większe dostosowanie 
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dyrektywy w sprawie opodatkowania energii1do celów UE dotyczących energii i zmiany 
klimatu2. W tym kontekście Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmiany tej dyrektywy3.

Treść wniosku i informacje na jego temat dostępne są na stronie internetowej Komisji pod 
następującym adresem:

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

We wniosku zaproponowano podział opodatkowania na dwa elementy – w oparciu o emisje 
CO2 dla każdego produktu energetycznego oraz zawartość energii tych produktów – i 
wyznaczono minimalne poziomy opodatkowania dla obu elementów, których państwa 
członkowskie muszą przestrzegać. Jeśli opisany wyżej system zostałby przyjęty, stałby się on 
właśnie zachętą do zmniejszania emisji (i oszczędzania energii), o której mówi składający 
petycję.

Należy zauważyć jednak, że przyjęcie dyrektywy zmieniającej w formie proponowanej przez 
Komisję wymaga jednomyślności w Radzie UE, w której obecnie prowadzona jest debata na 
ten temat. 

Jeśli chodzi o ewentualne zasady przydzielania dochodów podatkowych, to nie są one 
konieczne do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej. Dlatego takie zasady nie zostały 
zaproponowane przez Komisję (ani nie są zawarte w obowiązującej dyrektywie). Zatem to w 
gestii każdego państwa członkowskiego pozostałoby decydowanie o sposobie, w jaki 
przydziela ono swoje dochody podatkowe. Państwo członkowskie mogłoby na przykład 
podjąć decyzję o restrukturyzacji i modernizacji systemu podatkowego z wykorzystaniem 
dochodów z opodatkowania energii do celów obniżania podatków od pracy lub promowania 
zachowań przyczyniających się do większej ochrony środowiska4.

Wniosek
Komisja zaproponowała już zmianę prawa UE, która, o ile zostanie przyjęta, wprowadzi 
podatek od emisji CO2, proponowany w petycji.

                                               
1Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 
283 z 31.10.2003, s. 51–70).
2Rada Europejska, 13–14 marca 2008 r., konkluzje przewodnictwa (7652/1/08 rev.1, 20.05.2008).
3COM(2011) 169 final z dnia 13 kwietnia 2011 r.
4Takie rozwiązania należy oczywiście stosować zgodnie z prawem UE, w tym z przepisami dotyczącymi 
pomocy państwa.


