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Θέμα: Αναφορά 0068/2012, του Laurent Lasselin, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την επιβολή εισφοράς υπέρ της μείωσης και της επεξεργασίας του CO2

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση κανόνων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2 και την 
επεξεργασία του CO2. Προτείνει την επιβολή ειδικής προσαύξησης του ΦΠΑ που θα 
καταστήσει δυνατή την εκτέλεση μέτρων όπως η ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού CO2, 
η πραγματοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και η λήψη μέτρων για την καλύτερη 
δυνατή εναρμόνιση της παραγωγής και της κατανάλωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, το οποίο σήμερα καλύπτει περίπου 40% των 
συνολικών εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ΕΕ, έχει 
επιβάλει μία τιμή στον άνθρακα και απέδειξε ότι είναι ένα αποδοτικό από πλευράς κόστους 
εργαλείο για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, το σημερινό 
σήμα σχετικά με τις τιμές άνθρακα είναι κατώτερο από ό,τι αναμενόταν όταν το 2008 
εγκρίθηκε η δέσμη μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα, και τούτο οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στις έκτακτες μακροοικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία περί συστήματος εμπορίας εκπομπών απαιτεί 
από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τουλάχιστον το 50% των εισπράξεων που προέρχονται 
από τους πλειστηριασμούς για περιβαλλοντικές δράσεις.
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Επιπλέον, τον Απρίλιο 2011 η Επιτροπή πρότεινε επανεξέταση της οδηγίας για τους 
ενεργειακούς φόρους που ενσωματώνει το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και 
καθιερώνει ένα σήμα σχετικά με τις τιμές άνθρακα στο υπόλοιπο της οικονομίας της ΕΕ. Οι 
νέοι κανόνες στοχεύουν στην αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίον φορολογούνται τα 
ενεργειακά προϊόντα με σκοπό να αρθούν οι υφιστάμενες ανισορροπίες και να ληφθούν 
υπόψη οι εκπομπές CO2 και το ενεργειακό τους περιεχόμενο.

Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή δεν έχει προτείνει φόρο κατανάλωσης του CO2 λόγω δυσχερειών 
που σχετίζονται με την εφαρμογή και τη μέτρησή του, οι οποίες θα καθιστούσαν το μέτρο 
αυτό αναποτελεσματικό. 

Συμπέρασμα

Επί τη βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν απαιτείται σήμερα η θέσπιση 
συμπληρωματικής εισφοράς πέραν του ΦΠΑ για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών 
δράσεων.


