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vermindering en de verwerking van CO2

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor EU-regelgeving om de uitstoot van CO2 te verminderen en CO2 te 
verwerken. Hij stelt voor een extra toeslag op de BTW in te voeren om de uitvoering van 
maatregelen zoals de oprichting van een Europees CO2-agentschap, investeringen in nieuwe 
technieken en maatregelen om productie en consumptie zo dicht mogelijk bij elkaar te 
houden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

"Met de EU-regeling voor de handel in emissierechten, die momenteel bijna 40% van de 
totale broeikasgasemissies van de EU dekt, is een prijs voor koolstof vastgesteld en het is 
gebleken dat het een kosteneffectief instrument is om broeikasgasemissies terug te dringen. 
Het huidige prijssignaal is echter minder sterk dan verwacht toen in 2008 het klimaat- en 
energiepakket werd goedgekeurd, vooral wegens de uitzonderlijke macro-economische 
omstandigheden in de afgelopen jaren.

Er zij bovendien op gewezen dat de ETS-richtlijn van de EU de lidstaten verplicht om 
minstens 50% van de veilingopbrengsten te gebruiken voor klimaatgerelateerde doelen.
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Daarnaast heeft de Commissie in april 2011 een voorstel ingediend voor de herziening van de 
richtlijn energiebelasting ter aanvulling van de EU-regeling voor de handel in emissierechten 
en ter introductie van een koolstofprijssignaal in de rest van de economie van de EU. De  
nieuwe regels moeten zorgen voor een herstructurering van de manier waarop 
energieproducten belast worden, om de huidige onevenwichtigheden weg te werken en zowel 
de CO2-emissies als de energie-inhoud in aanmerking nemen.

Tot nu toe heeft de Commissie geen CO2-verbruiksbelasting voorgesteld, omdat de 
implementatie en de berekening ervan moeilijk is, wat het tot een inefficiënt instrument 
maakt.

Conclusie

Tegen deze achtergrond meent de Commissie dat het momenteel niet nodig is om een extra 
toeslag op de BTW in te voeren voor de financiering van klimaatgerelateerde maatregelen."


