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jiems sugerti, įvedimo, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Laurent Lasselin

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo priimti ES teisės aktą, kuriuo būtų siekiama mažinti išmetamą CO2
kiekį ir skatinti jį sugerti CO2. Jis siūlo padidinti PVM tam, kad būtų galima finansuoti tokias 
priemones, kaip antai: Europos CO2 agentūros steigimą, investicijas į naujovišką techniką ir 
priemones kuo glaudesniam gamybos ir vartojimo ryšiui palaikyti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Pagal ES prekybos taršos leidimais sistemą, kuri šiuo metu apima beveik 40 proc. viso ES 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, nustatyta anglies dioksido kaina ir 
paaiškėjo, kad tai yra ekonomiškai efektyvi priemonė, skirta išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui sumažinti. Vis dėlto, visų pirma, dėl išskirtinių makroekonominių 
aplinkybių pastaraisiais metais, dabartinis kainų signalas žemesnis, negu tikėtasi tada, kai 
2008 m. buvo priimtas Klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinys. 

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ES PTS direktyvoje reikalaujama, kad valstybės 
narės bent 50 proc. aukcione gautų pajamų naudotų tikslams, susijusiems su klimato kaita.

Be to, Komisija 2011 m. balandžio mėn. pasiūlė persvarstyti Energetikos mokesčių direktyvą, 
siekiant papildyti ES PTS ir pradėti taikyti anglies dioksido kainų signalą visoje likusioje ES 



PE494.762v01-00 2/2 CM\911601LT.doc

LT

ekonomikoje. Naujomis taisyklėmis siekiama pertvarkyti energetikos produktų 
apmokestinimą siekiant pašalinti dabartinius neatitikimus ir atsižvelgti ir išmetamo CO2 kiekį 
ir energijos kiekį.

Iki šiol Komisija nesiūlė taikyti CO2 vartojimo mokestį, nes yra sunkumų, susijusių su jo 
įgyvendinimu ir nustatymu, dėl kurių jis tampa neveiksminga priemone. 

Išvada

Šiomis aplinkybėmis Komisija mano, kad šiuo metu, siekiant finansuoti su klimato kaita 
susijusius veiksmus, nereikia įvesti papildomo mokesčio, pakanka PVM.


