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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint a politikusok és a környezetvédelmi aktivisták 
megfélemlítik a polgárokat az emberi tevékenységből eredő szén-dioxid-kibocsátás állítólagos 
következményeivel. Kifejti, hogy nincsen meggyőződve a kibocsátás éghajlatra gyakorolt 
káros hatásairól. Ezzel kapcsolatban elsősorban a légi közlekedésre hívja fel a figyelmet, 
amelyet véleménye szerint azért tüntetnek fel rossz színben, hogy a szén-dioxid-adókon 
keresztül több terhet tudjanak kivetni. Ezáltal drágulnak a repülőjegyek, ami káros hatással 
van a gazdaságra és a versenyképességre. A petíció benyújtója szerint a légi közlekedés csak 
kis arányban járul hozzá az üvegházhatású gázok összkibocsátásához, és a légitársaságok már 
számos intézkedést bevezettek az energiafelhasználás és a kibocsátás korlátozása érdekében. 
A petíció benyújtója szorgalmazza, hogy töröljék el a légi közlekedést sújtó környezetvédelmi 
és szén-dioxid-adókat. Továbbá úgy véli, hogy az autók és a repülőgépek üzemeltetéséhez 
előállított bioüzemanyagok gyártását is be kell szüntetni, mert termelésük a nemzetközi 
élelmezési helyzet miatt etikailag vállalhatatlan.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.
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Az Európai Bizottság azért javasolta a légi közlekedés bevonását a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá, mert a légi közlekedés szén-dioxid-kibocsátáshoz való hozzájárulása 
gyorsan növekszik, és mert az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében minden 
közlekedési ágazatnak hozzá kell járulnia a kibocsátáscsökkentési erőfeszítésekhez. A 
nemzetközi légi közlekedés az elkövetkezendő években várhatóan 4–5%-kal nő évente, és a 
forgalom 2020-ra megkétszereződik, és ezzel párhuzamosan a szén-dioxid-kibocsátás 
technológiai fejlődésből eredő jelentős csökkenését e gyors növekedés felülmúlja. Amint azt 
az éghajlatváltozással foglalkozó nemzetközi kutatócsoport (IPCC) kifejtette1, a repülőgépek 
kibocsátása különösen káros, mivel a repülőgépek a gázokat és részecskéket közvetlenül a 
légkörbe bocsátják ki, és ezzel összefüggésben különösen a szén-dioxid sokáig megmarad a 
légkörben.

A kibocsátáskereskedelmi rendszer nem adó, és nem drágítja meg jelentősen a légi utazást.  A 
szén-dioxid-kibocsátás visszafogása érdekében az üzemeltetők választhatnak, hogy 
hatékonyabb repülőgépekbe fektetnek-e be, vagy a részükre ingyenesen kiosztottak mellett a 
piacon további kibocsátási egységeket vásárolnak-e. Ennek a jegyárakra gyakorolt hatása 
csekély. Feltéve, hogy a légitársaságok az ingyenesen rendelkezésükre bocsátott egységek 
teljes értékét a fogyasztóikra terhelik, az Unión belüli menettérti utazás jegyára 2020-ra 
átlagosan 1,8 euróval emelkedne.

Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy az Európai Bizottság azt követően tett javaslatot a 
légi közlekedés európai kibocsátáskereskedelmi rendszerbe való bevonására, hogy az érdekelt 
felekkel kiterjedt konzultációt folytatott.  

Ami a bioüzemanyagokat illeti, az Európai Bizottság jogilag meghatározta a bioüzemanyagok 
előállítására vonatkozó fenntarthatósági kritériumokat, és határozottan elkötelezte magát a 
járulékos környezeti hatások minimálisra csökkentése mellett. E fenntarthatósági kritériumok 
célja annak megelőzése, hogy a bioüzemanyagok előállítására a nagy biológiai sokféleséggel 
rendelkező területeken kerüljön sor, és minden termelőnek bizonyítania kell, hogy a 
kritériumoknak megfelel. 

A kibocsátáscsökkentési erőfeszítésekhez valamennyi ágazatnak hozzá kell járulnia. A légi 
közlekedés kibocsátáskereskedelmi rendszerbe való bevonása és a bioüzemanyagok 
alkalmazása a bővülő légi közlekedés által okozott szén-dioxid-kibocsátások költséghatékony 
kezelését szolgálja.

A kibocsátáskereskedelmi rendszert létrehozó és a bioüzemanyagokra vonatkozó 
jogszabályokat nem kell hatályon kívül helyezni. A Bizottság jelenleg nem tervezi e politikák 
módosítását.

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


