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Emisje pochodzące z lotnictwa – ku globalnemu
podejściu
Emisje dwutlenku węgla pochodzące z lotnictwa szybko rosną i oczekuje się, że trend ten się utrzyma.
Od 2012 r. unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) ma zastosowanie do lotów do i z
portów lotniczych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W międzyczasie
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opracowuje globalny środek rynkowy
(GMBM) w celu zrównoważenia wzrostu emisji w lotnictwie międzynarodowym po roku 2020. Z
uwagi na te międzynarodowe wysiłki UE zwolniła loty do i z portów lotniczych poza EOG z zobowiązań
wynikających z systemu handlu uprawnieniami do emisji do 2016 r. Komisja Europejska
zaproponowała rozporządzenie z myślą o przedłużeniu okresu obowiązywania wyłączenia i
przygotowaniu do wdrożenia GMBM. Parlament ma głosować nad tym wnioskiem podczas
grudniowej sesji plenarnej.

Kontekst
Lotnictwo odpowiada za około 2,1 % światowych emisji CO2 – co mniej więcej odpowiada całkowitym emisjom
Niemiec. Loty międzynarodowe odpowiadają za około 1,3 % emisji. Według prognoz ICAO oczekuje się, że wraz
z przewidywanym wzrostem ruchu lotniczego emisje w 2050 r. będą od siedmiu do dziesięciu razy wyższe niż
w 1990 r. W UE bezpośrednie emisje CO2 pochodzące z lotnictwa stanowią około 3 % całkowitych emisji.
W październiku 2016 r. ICAO osiągnęła porozumienie w sprawie GMBM w celu zajęcia się problemem
międzynarodowych emisji pochodzących z lotnictwa. Przewiduje ono, że emisje CO2 przekraczające poziomy z
2020 r. będą musiały zostać zrównoważone przez inwestycje w projekty i programy ekologiczne. Ten
mechanizm kompensacji i redukcji CO2 w międzynarodowym lotnictwie cywilnym (CORSIA) rozpocznie się od
gromadzenia danych dotyczących emisji począwszy od 2019 r., po czym nastąpi faza pilotażowa w 2021 r. i
dobrowolna pierwsza faza w 2024 r. Od 2027 r. będzie on obowiązkowy. W rezolucji Parlamentu z dnia 16
lutego 2017 r. z zadowoleniem przyjęto porozumienie ICAO i zobowiązanie 65 krajów do dobrowolnego
udziału w fazie pilotażowej i w pierwszej fazie.

Wniosek Komisji Europejskiej
Emisje CO2 pochodzące ze wszystkich lotów do i z portów lotniczych w EOG są od 2012 r. objęte systemem
ETS. Chociaż powinien on obejmować loty między portami lotniczymi na terenie EOG a portami poza tym
obszarem (loty poza EOG), stosowanie systemu ETS do takich lotów zostało tymczasowo zawieszone do końca
2016 r., aby umożliwić opracowanie globalnych środków przez ICAO, a także aby uniknąć konfliktów
handlowych. W lutym 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie przedłużające odstępstwo
dla lotów poza EOG, stopniowo zmniejszające liczbę uprawnień do emisji lotniczych począwszy od 2021 r. oraz
przygotowujące do wdrożenia GMBM.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 11 lipca 2017 r. parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła sprawozdanie w sprawie wniosku. Porozumienie trójstronne
osiągnięte w dniu 18 października 2017 r. przedłuża odstępstwo dla lotów poza EOG do dnia 31 grudnia 2023
r., kiedy to rozpocznie się pierwsza faza CORSIA. Przewiduje ono przegląd mający na celu wdrożenie GMBM w
UE, w szczególności w ramach ETS, po podjęciu wszystkich decyzji przez ICAO. Z zastrzeżeniem tego przeglądu
od 2021 r. do sektora lotnictwa będzie miał zastosowanie liniowy współczynnik redukcji określony w
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zmienionej dyrektywie w sprawie ETS (2,2 % rocznie). Ponadto tekst zawiera również przepisy uodparniające
na skutki brexitu w celu zachowania integralności systemu ETS, jeżeli jedno z państw członkowskich przestanie
w nim uczestniczyć. W dniu 27 października 2017 r. Rada zatwierdziła porozumienie, a w dniu 6 listopada 2017
r. zatwierdziła je komisja ENVI. Oczekuje się, że głosowanie nad uzgodnionym tekstem odbędzie się podczas
sesji plenarnej w grudniu 2017 r., co umożliwi formalne przyjęcie przez Radę.

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2017/0017(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: ENVI;
Sprawozdawczyni: Julie Girling (ECR, Zjednoczone
Królestwo). Więcej informacji można znaleźć w briefingu
pt. „Opracowywanie prawa UE”.
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