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σχετικά με τις συνέπειες των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις 
αεροπορικές μεταφορές

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι οι πολιτικοί και οι ακτιβιστές για το περιβάλλον εκφοβίζουν 
τους πολίτες σχετικά με τις συνέπειες των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που 
προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η ίδια δεν είναι πεπεισμένη για τις 
επιβλαβείς επιπτώσεις των εν λόγω εκπομπών στο κλίμα. Παραπέμπει, εν προκειμένω, 
ειδικότερα στις αεροπορικές μεταφορές για τις οποίες, όπως η ίδια υποστηρίζει, 
δημιουργείται αρνητική εικόνα, με σκοπό να τους επιβληθούν επιπλέον φόροι μέσω της 
φορολόγησης του διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίστανται τα 
αεροπορικά ταξίδια υπερβολικά ακριβά, κάτι που έχει επιπτώσεις για την οικονομία και την 
ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, το μέρος των συνολικών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που αντιστοιχεί στις αεροπορικές μεταφορές είναι μικρό και οι 
αεροπορικές εταιρείες έχουν λάβει ήδη υπερβολικά πολλά μέτρα για τη μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών. Η αναφέρουσα ζητεί την κατάργηση των 
φόρων για το περιβάλλον και το διοξείδιο του άνθρακα στις αεροπορικές μεταφορές. Επίσης, 
φρονεί ότι πρέπει να καταργηθούν τα βιοκαύσιμα που προορίζονται για αυτοκίνητα και 
αεροπλάνα, διότι η παραγωγή τους είναι ηθικά ανεύθυνη με δεδομένη την παγκόσμια 
επισιτιστική κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να συμπεριληφθούν οι αεροπορικές μεταφορές στο πεδίο 
εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS) λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αεροπορικός τομέας αποτελεί ταχέως αναπτυσσόμενο παράγοντα που συντελεί στην 
πρόκληση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ότι όλοι οι τομείς των μεταφορών θα πρέπει 
να συμβάλουν στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών αυτών, ούτως ώστε να 
διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Αναμένεται ότι οι διεθνείς αεροπορικές μεταφορές 
θα αυξηθούν κατά 4-5% ετησίως κατά τα επόμενα έτη, ότι θα διπλασιαστούν έως το 2020 
περίπου και ότι, παράλληλα, οποιαδήποτε σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που προκύπτει από τεχνολογική πρόοδο θα εξουδετερωθεί από την ταχεία αυτή 
ανάπτυξη. Όπως έχει εξηγηθεί από τη διακυβερνητική ομάδα εργασίας για τις κλιματικές 
μεταβολές (IPCC)1, οι εκπομπές από αεροσκάφη είναι κατ’ εξοχήν επιβλαβείς επειδή τα 
αεροπλάνα  εκπέμπουν αέρια και σωματίδια απευθείας στην ατμόσφαιρα και ειδικά το 
διοξείδιο του άνθρακα παραμένει εν συνεχεία για μεγάλο διάστημα στην ατμόσφαιρα.

Το σύστημα ETS δεν επιβάλλει φόρο και δεν καθιστά τις αεροπορικές μεταφορές υπερβολικά 
δαπανηρές. Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σχετικά με τους περιορισμούς άνθρακα οι 
αερομεταφορείς έχουν την επιλογή μεταξύ της επένδυσης σε αποτελεσματικότερα 
αεροσκάφη ή της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών στην αγορά εκτός εκείνων που τους 
εκχωρούνται δωρεάν. Ο αντίκτυπος στις τιμές των εισιτηρίων είναι ελάχιστος. Εάν οι 
αεροπορικές εταιρείες υπολόγιζαν την πλήρη αξία των δικαιωμάτων που λαμβάνουν δωρεάν 
στις τιμές που επιβάλλουν στους πελάτες τους, έως το 2020 οι τιμές για αεροπορικά ταξίδια 
με επιστροφή εντός της Ένωσης θα αυξάνονταν κατά μέσον όρο με 1,8 ευρώ.

Σημειωτέον επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ενσωμάτωση των αεροπορικών 
μεταφορών στο ETS ύστερα από διαβουλεύσεις με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.  

Όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσδιορίσει νομικά κριτήρια 
βιωσιμότητας για την παραγωγή βιοκαυσίμων και είναι προσηλωμένη στην ελαχιστοποίηση 
των συνδεδεμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτά τα κριτήρια βιωσιμότητας 
αποβλέπουν στην πρόληψη της παραγωγής βιοκαυσίμων σε ζώνες υψηλής βιοποικιλότητας 
και κάθε παραγωγός είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ότι συμμορφώνεται προς τα κριτήρια 
αυτά. 

Όλοι οι τομείς πρέπει να συμβάλλουν στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών. Η ένταξη 
των αεροπορικών μεταφορών στο ETS και η χρήση βιοκαυσίμων αποβλέπουν στην 
αντιμετώπιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις ταχέως αναπτυσσόμενες 
αερομεταφορές κατά τον αποτελεσματικότερο από άποψη κόστους τρόπο.

Δεν πρέπει να καταργηθεί η νομοθεσία για τη θέσπιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών 
ούτε η νομοθεσία που αφορά τα βιοκαύσιμα. Η Επιτροπή δεν έχει καμία πρόθεση να 
τροποποιήσει τις πολιτικές αυτές προς το παρόν.

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


