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Om: Andragende 0068/2012 af Laurent Lasselin, fransk statsborger, om 
indførelsen af en afgift med henblik på at reducere og absorbere udslip af 
CO2

1. Sammendrag

Andrageren argumenterer for EU-lovgivning med henblik på at reducere CO2-udslip og 
absorbere CO2. Han foreslår, at der indføres et ekstra tillæg til momsen med det formål at 
finansiere en række foranstaltninger, såsom oprettelsen af et EU-agentur for CO2, 
investeringer i nye teknologier og foranstaltninger til at holde produktion og forbrug så tæt på 
hinanden som muligt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

EU's emissionshandelssystem (EU-ETS), der på nuværende tidspunkt dækker næsten 40 % af 
EU's samlede udslip af drivhusgasser, har sat en pris på kuldioxid og vist, at dette er et 
omkostningseffektivt redskab til at nedbringe udslippet af drivhusgasser. Den nuværende 
signalpris er desværre lavere, end hvad der forventedes ved vedtagelsen af klima- og 
energipakken i 2008, hovedsageligt på grund af de usædvanlige makroøkonomiske 
omstændigheder, der har gjort sig gældende i de seneste år. 

Det skal endvidere bemærkes, at EU-ETS-direktivet pålægger medlemsstaterne at anvende 
mindst 50 % af indtægterne fra auktionerne til klimarelaterede formål.
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Herudover foreslog Kommissionen i april 2011 en revision af energibeskatningsdirektivet til 
supplering af EU-ETS og indførelse af en kulstof-signalpris i den øvrige EU-økonomi. De nye 
regler har til formål at omstrukturere den måde, energiprodukter afgiftsbelægges med henblik 
på at fjerne de rådende ubalancer og tage både deres CO2-emissioner og energiindhold med i 
betragtning.

Hidtil har Kommissionen ikke foreslået nogen CO2-forbrugsafgift på grund af de 
vanskeligheder, der er forbundet med gennemførelsen og målingen heraf, hvad der gør den til 
et ineffektivt instrument. 

Konklusion

På denne baggrund er det Kommissionens opfattelse, at der ikke er behov for at indføre en 
tillægsafgift på momsen med henblik på at finansiere klimarelaterede tiltag.


