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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad politikai ir aplinkosaugos veikėjai gąsdina piliečius dėl žmonių 
veiklos išmetamo CO2 keliamomis pasekmėmis. Ji nėra įsitikinusi, kad išmetamos dujos 
kenkia klimatui. Peticijos pateikėja visų pirma nurodo aviacijos sektorių, kuris, jos manymu, 
diskredituojamas tam, kad būtų galima surinkti daugiau pajamų iš CO2 apmokestinimo. Dėl to 
skrydžiai tapo per brangūs – tai kenkia ekonomikai ir konkurencingumui. Peticijos pateikėjos 
nuomone, aviacijos sektoriaus išmetami teršalai sudaro nedidelę bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio dalį, o oro linijų bendrovės imasi pakankamai priemonių energijos 
suvartojimui ir išmetamam dujų kiekiui sumažinti. Peticijos pateikėja prašo panaikinti 
aviacijos sektoriui taikomus aplinkosaugos ir CO2 mokesčius. Ji taip pat mano, kad turi būti 
atsisakyta biokuro naudojimo automobiliams ir lėktuvams, nes, kai pasaulyje trūksta maisto, 
biokuro gamyba yra neatsakinga etine ir moraline prasme.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

Europos Komisija pasiūlė įtraukti aviaciją į taršos leidimų sistemą (angl. ETS), nes oro eismas 
sparčiai didina išmetamo CO2 kiekio augimą ir aviacijos sektorius, kaip visi transporto 
sektoriai, turėtų prisidėti prie teršalų mažinimo pasauliniu mastu. Tikima, kad per ateinančius 
metus tarptautinė aviacija augs 4-5 % per metus, apie 2020 metus eismo intensyvumas 
padvigubės, vadinasi bet kokį žymų CO2 teršalų mažinimą, kurį lemia technologinė pažanga, 
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užtemdys šis spartus aviacijos sektoriaus augimas. Kaip aiškina Tarpvyriausybinė klimato 
kaitos komisija1,lėktuvų išmetami teršalai yra ypatingai kenksmingi, nes lėktuvai tiesiogiai į 
atmosferą išskiria dujas ir daleles, o anglies dioksidas atmosferoje išlieka ypač ilgai.

Apyvartinių taršos leidimais prekybos sistema nėra mokesčių sistema, dėl jos kelionės oro 
transportu netampa pernelyg brangios. Orlaivių operatoriai, siekdami riboti išmetamo anglies 
dioksido kiekį, gali arba investuoti į efektyvesnius lėktuvus, arba rinkoje pirkti papildomus 
taršos leidimus prie tų, kurie jiems buvo suteikti nemokamai. Poveikis bilietų kainoms būtų 
nežymus. Darant prielaidą, kad oro transporto bendrovės visą nemokamai gautų leidimų vertę 
grąžintų keleiviams, iki 2020 metų skrydžio pirmyn ir atgal Sąjungos ribose bilietų kaina 
padidėtų 1,8 euro.

Taip pat svarbu prisiminti, kad po plataus masto konsultacijų su suinteresuotomis šalimis, 
Europos komisija pasiūlė įtraukti aviaciją į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą.  

Kalbant apie biokuro gamybą, Europos komisija teisiškai apibrėžė jos tvarumo kriterijus ir 
tvirtai įsipareigojo mažinti su ja susijusį poveikį aplinkai. Šiais tvarumo kriterijais siekiama, 
kad biokuro gamyba nebūtų vykdoma vietovėse, kurios pasižymi didele biologine įvairove, ir, 
kad kiekvienas gamintojas laikytųsi šių kriterijų. 

Visi sektoriai turi prisidėti prie išmetamų teršalų mažinimo tikslo. Įtraukiant aviaciją į 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir naudojant biokurą, siekiama ekonomiškai 
efektyviu būdu spręsti sparčiai didėjančio aviacijos išmetamo CO2 problemą.

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą reglamentuojantys ir su biokuru susiję teisės 
aktai neturėtų būti panaikinti. Kol kas Komisija neketina keisti šios politikos.

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


