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Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0068/2012, внесена от Laurent Lasselin, с френско гражданство, 
относно създаването на данък с цел намаляването и преобразуването на CO2

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се обявява в полза на европейско законодателство за 
намаляване на емисиите на CO2 и за преобразуване на CO2. Той предлага да се създаде 
допълнителна такса към ДДС, за да се запази, доколкото е възможно, взаимодействието 
между прилагането на мерки, като учредяване на европейска агенция по проблемите на 
CO2, инвестирането в нови технологии и мерките, свързани с производството и 
потреблението.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), която понастоящем обхваща почти 40 % от 
всички емисии на парникови газове на ЕС, постави цена на въглерода и показа, че е 
разходно-ефективен инструмент за намаляване на емисиите на парникови газове. При 
все това настоящата информация за цената е по-ниска от очакваното, по времето когато 
беше приет пакетът от мерки в областта на климата и енергетиката през 2008 г., до 
голяма степен вследствие на изключителните макроикономически обстоятелства през 
последните години.

Освен това следва да се отбележи, че Директивата на ЕС за СТЕ изисква от държавите 
членки да използват поне 50 % от приходите от търгове за цели, свързани с климата.
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В допълнение, през април 2011 г. Комисията предложи преразглеждане на Директивата 
за енергийното данъчно облагане , която допълва СТЕ на ЕС и въвежда информация за 
цената на въглерода в останалите сектори на икономиката на ЕС. Новите правила имат 
за цел да преструктурират начина, по който енергийните продукти се облагат с цел 
премахване на настоящите дисбаланси и отчитане както на техните емисии на CO2, така 
и на енергийното съдържание.

До момента Комисията не е предложила данък върху потреблението, свързан с CO2, 
поради трудностите по отношение на неговото прилагане и измерване, което го 
превръща в неефективен инструмент.

Заключение

В този контекст Комисията счита, че понастоящем не съществува необходимост от 
въвеждането на допълнителен налог в допълнение към ДДС с цел финансиране на 
действия, свързани с климата.


