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Ref.: Petiția nr. 0068/2012, adresată de Laurent Lasselin, de cetățenie franceză, 
privind crearea unei taxe pentru reducerea și absorbția emisiilor de CO2

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pledează în favoarea unei legislații a UE destinate reducerii și absorbției emisiilor 
de CO2. Petiționarul propune crearea unei taxe suplimentare, pe lângă TVA, în scopul de a 
finanța punerea în aplicare a unor măsuri precum înființarea unei agenții europene a CO2, 
investițiile în tehnici noi și măsurile destinate creării unui echilibru între producție și consum.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii al UE (ETS), care acoperă în prezent 
aproape 40% din totalul de emisii de gaze cu efect de seră ale UE, a stabilit un preț al 
dioxidului de carbon și demonstrează că aceasta este o măsură eficientă pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, indicatorul de preț actual este mai scăzut 
decât s-a preconizat în 2008, când a fost adoptat pachetul energie/climă, în principal din cauza 
circumstanțelor macro-economice extraordinare din ultimii ani. 

Mai mult, trebuie menționat că Directiva ETS a UE obligă statele membre să utilizeze cel 
puțin 50% din veniturile provenite din licitații în scopuri legate de climă.

În plus, Comisia a propus, în aprilie 2011, revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, 
în vederea completării ETS al UE și a introducerii unui indicator de preț pentru dioxidul de 
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carbon în restul economiei UE. Noile norme au drept scop restructurarea modului de 
impozitare a produselor energetice pentru a înlătura dezechilibrele actuale și pentru a lua în 
considerare atât emisiile de CO2, cât și conținutul energetic al acestor produse.

Până în prezent, Comisia nu a propus o taxă pe consumul de CO2, din cauza dificultăților în 
ceea ce privește punerea în aplicare a unei astfel de taxe și măsurarea consumului, care fac din 
aceasta un instrument ineficient. 

Concluzie

În aceste condiții, Comisia este de părere că în momentul de față. nu este necesară 
introducerea unei taxe suplimentare, pe lângă TVA, în scopul finanțării acțiunilor din 
domeniul climatic.


