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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére és kezelésére vonatkozó uniós 
jogszabályt sürget. Azt javasolja, hogy emeljék a héát, és azt fordítsák olyan intézkedések 
finanszírozására, mint például egy uniós szén-dioxid-ügynökség létrehozása, az új műszaki 
megoldások támogatása, valamint a termelés és a fogyasztás szoros összhangba hozása.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A jelenleg az EU üvegházhatást okozó összes gázkibocsátásának 40%-át lefedő uniós 
kibocsátáskereskedelmi-rendszer (ETS) keretében megállapították a szén-dioxid árát, és a 
rendszer megmutatta, hogy az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentése 
költséghatékony eszköz. A jelenlegi árjelzés azonban alacsonyabb, mint az, amelyre 2008-ban 
az éghajlat- és energiacsomag elfogadásakor számítani lehetett, ami elsősorban az elmúlt 
években kialakult rendhagyó makrogazdasági körülményeknek tudható be. 

Továbbá tudni kell, hogy az ETS-ről szóló uniós irányelv előírja a tagállamok számára, hogy 
az aukción szerzett bevételek legalább 50%-át az éghajlattal kapcsolatos célok teljesítésére 
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kell fordítaniuk.

Emellett 2011 áprilisában a Bizottság javaslatot tett az uniós kibocsátáskereskedelmi-
rendszert kiegészítő, az energia adóztatásáról szóló irányelv felülvizsgálatára, valamint a 
szénszennyezés árára vonatkozó mutató bevezetésére az uniós gazdaság többi területén. Az új 
szabályok célja, hogy a fennálló egyensúlyzavarok megszüntetése és az energiatermékek 
CO2-kibocsátásának és energiatartalmának együttes figyelembevétele érdekében 
újrastrukturálják e termékek adóztatását.

A Bizottság eddig nem javasolta a CO2-fogyasztás adóztatását, mivel ennek végrehajtása és 
mérése is nehézségekbe ütközik, ami miatt ez az eszköz nem lenne hatékony. 

Következtetés

A fentiek értelmében a Bizottság úgy véli, hogy az éghajlattal kapcsolatos fellépések 
finanszírozása érdekében jelenleg nem szükséges a héán felül kiegészítő adó bevezetése.


