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taxa pe emisiile de dioxid de carbon

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pledează pentru o taxă pe emisiile de CO2. Acesta consideră că o astfel de taxă 
poate servi drept stimulent pentru reducerea emisiilor. Veniturile provenite din această taxă 
pot fi utilizate pentru a finanța alte măsuri de reducere a emisiilor de CO2. Petiționarul este de 
părere că generațiile viitoare nu ar trebui să plătească pentru consecințele emisiilor. Deoarece 
poluarea reprezintă o problemă internațională, Uniunea Europeană trebuie să își asume 
responsabilitatea în acest domeniu și să introducă măsuri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Comisia Europeană îi mulțumește petiționarului pentru comunicarea ideilor sale privind 
introducerea unei taxe pe CO2 la nivelul UE ca stimulent pentru reducerea emisiilor de CO2.

Comisia Europeană consideră că această taxă bazată pe emisiile de CO2, datorită efectului său 
stimulativ, poate juca un rol important în cadrul politicilor statelor membre în ceea ce privește 
realizarea reducerilor emisiilor stabilite la nivelul UE din anul 2007. Este important faptul că, 
în acest context, piața internă continuă să funcționeze în mod corespunzător. În plus, în 
concluziile sale din martie 2008, Consiliul European a solicitat adaptarea Directivei privind 
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impozitarea energiei1 la obiectivele UE în materie de energie și schimbări climatice2. În aceste 
condiții, Comisia a prezentat o propunere de modificare a directivei menționate anterior3.

Textul propunerii și informațiile referitoare la acesta sunt disponibile pe pagina de internet a 
Comisiei la următoarea adresă:

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

Propunerea împarte impozitarea în două elemente – unul bazat pe emisiile de CO2 ale fiecărui 
produs energetic, iar celălalt bazat pe conținutul energetic – și stabilește niveluri minime de 
impozitare pentru ambele elemente, pe care statele membre trebuie să le respecte. Dacă va fi 
adoptat, acest sistem va oferi chiar stimulentul pentru reducerea emisiilor (și economisirea de 
energie) pe care l-a propus petiționarul.

Cu toate acestea, trebuie să se rețină faptul că adoptarea unei directive de modificare precum 
cea propusă de Comisie necesită un vot în unanimitate din partea Consiliului UE, unde, în 
prezent, au loc discuții.

În cele din urmă, în ceea ce privește normele posibile privind alocarea veniturilor fiscale, 
acestea nu sunt necesare pentru realizarea obiectivelor menționate anterior. Prin urmare, 
Comisia nu a propus astfel de norme (și nici nu sunt cuprinse în actuala directivă). Prin 
urmare, este responsabilitatea fiecărui stat membru să decidă cu privire la modul în care va 
aloca veniturile fiscale. Un stat membru poate decide, de exemplu, să restructureze și să 
modernizeze sistemul de impozitare utilizând veniturile din impozitarea energiei pentru a 
reduce impozitarea muncii sau pentru a încuraja un comportament care să contribuie la o mai 
bună protecție a mediului4.

Concluzie
Comisia a propus deja o modificare a legislației UE care, dacă va fi adoptată, va introduce o 
taxă pe CO2, după cum s-a sugerat în petiție.

                                               
1 Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de 
impozitare a produselor energetice și a electricității, JO L 283, 31.10.2003, p. 51-70.
2 Consiliul European din 13-14 martie 2008, Concluziile președinției (7652/1/08 rev.1, 20.5.2008).
3 COM(2011) 169 final/2 din 13.4.2011.
4 Desigur, aceste opțiuni trebuie să respecte legislația UE, inclusiv dispozițiile în materie de ajutor de stat.


