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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0839/2012, внесена от Hannelore Thomas, с германско гражданство, 
относно въздействието на емисиите на CO2 от въздухоплавателни средства

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че политици и активисти в областта на опазването 
на околната среда плашат обществеността във връзка с въздействието на емисиите на 
CO2, произтичащи от човешки дейности. Тя не е убедена във вредния ефект на тези 
емисии върху климата. По-специално тя насочва вниманието върху въздушния 
транспорт, за който счита, че е поставен в неблагоприятна светлина, за да се събират 
повече данъци чрез налог за CO2. Това прави пътуването с въздушен транспорт твърде 
скъпо, което вреди на икономиката и конкурентоспособността. Вносителката на 
петицията твърди, че въздушният транспорт е причина само за малка част от общите 
емисии на парникови газове и че вече се предприемат много мерки за намаляване на 
енергопотреблението и на емисиите. Тя призовава за премахване на екологичните и 
CO2 налози за въздушния транспорт. Тя също така счита, че биогоривата за автомобили 
и въздухоплавателни средства следва да бъдат премахнати, тъй като производството на 
такива горива е безотговорно от етична и морална гледна точка в контекста на 
световното положение с храните.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Европейската комисия предложи включването на въздухоплаването в обхвата на 
Схемата за търговия с емисии (ETS), тъй като въздушният трафик е бързо растящ 
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източник на емисии на CO2 и както всички транспортни сектори следва да допринася за 
усилията за намаляване на емисиите, за да се гарантира равнопоставеност. 
Международното въздухоплаване се очаква да нараства с 4–5 % годишно през 
следващите години, с удвояване на трафика около 2020 г., и успоредно с това всяко 
значително намаляване на емисиите на CO2 в резултат от технологичния напредък е 
засенчено от този бърз растеж. Както беше обяснено от Междуправителствения 
комитет по изменение на климата (IPCC)1, самолетните емисии са особено вредни, 
защото „самолетите отделят газове и частици директно в атмосферата“ и по-
специално в този случай въглеродният диоксид има дълго време на престой в 
атмосферния слой.

Схемата за търговия с емисиите не е данък и не прави твърде скъпо пътуването с 
въздушен транспорт. За да отговорят на ограничението на въглеродни емисии 
операторите на въздухоплавателни средства имат избор или да инвестират в по-
ефективни самолети или да купуват квоти за емисии на пазара, в допълнение към тези, 
които им се предоставят безплатно. Влиянието върху цените на билетите е 
незначително. Ако приемем, че авиокомпаниите прехвърлят пълната стойност на 
получените безплатно квоти на своите клиенти, до 2020 г. цените на билетите за полет 
в две посоки в рамките на Съюза биха нараснали средно с 1,8 евро.

Също така е важно да се напомни, че Европейската комисия предложи 
въздухоплаването да бъде включено в схемата за търговия с емисии, едва след като 
извърши широкообхватни консултации със заинтересованите страни.  

По отношение на биогоривата, Европейската комисия определи законови критерии за 
устойчивост на производството на биогорива и е твърдо решена да работи за 
намаляване на свързаното с тях въздействие върху околната среда. Тези критерии за 
устойчивост са насочени към предотвратяване на това, производството на биогорива да 
се осъществява в райони с голямо биологично разнообразие, и всеки производител 
трябва да докаже спазването на тези критерии. 

Всички сектори следва да допринасят към усилията за намаляване на емисиите.
Включването на въздухоплаването в схемата за търговия с емисии и използването на 
биогорива са насочени към справяне с нарастващите емисии на CO2 от въздухоплаване 
по разходно-ефективен начин.

Законодателство за създаване на Схемата за търговия с емисии и по отношение на 
биогоривата не следва да се отменя. За момента Комисията няма намерение да променя 
тези политики.

                                               
1 http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/av-en.pdf


