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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0068/2012, którą złożył Laurent Lasselin (Francja) w sprawie 
wprowadzenia podatku w celu ograniczenia i absorpcji emisji CO2

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się opracowania prawodawstwa europejskiego służącego 
ograniczeniu emisji i absorpcji CO2. 
Proponuje on wprowadzenie dodatkowej dopłaty do podatku VAT w celu finansowania 
wdrażania takich środków, jak powołanie europejskiej agencji ds. CO2 i inwestycje w nowe 
technologie, jak również środków służących do utrzymania produkcji i konsumpcji na 
wyrównanym poziomie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

W ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), który obecnie obejmuje 
prawie 40% ogółu emisji gazów cieplarnianych w UE, wprowadzono cenę emisji dwutlenku 
węgla. System ten okazał się narzędziem efektywnym ekonomicznie, jeśli chodzi o obniżanie 
emisji gazów cieplarnianych. Wyjątkowe okoliczności makroekonomiczne w ostatnich latach 
przyczyniły się jednak do tego, że obecny sygnał cenowy jest niższy, niż się spodziewano, 
przyjmując w 2008 r. pakiet klimatyczno-energetyczny. 

Co więcej, należy zauważyć, że zgodnie z dyrektywą dotyczącą EU ETS, państwa 
członkowskie są zobowiązane do przeznaczenia przynajmniej 50% swoich dochodów 
pochodzących ze sprzedaży na aukcji na cele związane z ochroną klimatu.
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Ponadto, w kwietniu 2011 r. Komisja zaproponowała przegląd dyrektywy w sprawie 
opodatkowania energii, uzupełniając EU ETS oraz wprowadzając sygnał cenowy dotyczący 
emisji dwutlenku węgla do pozostałych obszarów gospodarki UE. Zmiany ukierunkowane są 
na reorganizację sposobu opodatkowania produktów energetycznych w celu przywrócenia 
równowagi i uwzględniają zarówno emisję CO2 tych produktów, jak i ich wartość opałową.

Komisja nie zaproponowała do tej pory podatku konsumpcyjnego związanego z emisją CO2 z 
powodu problemów związanych z jego wprowadzeniem oraz naliczaniem, sprawiających, że 
jest on nieskutecznym narzędziem. 

Podsumowanie

W tym kontekście Komisja uważa, że obecnie nie istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowej 
dopłaty do VAT w celu finansowania działań związanych z ochroną klimatu.


