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Przedmiot: Petycja 0839/2012, którą złożyła Hannelore Thomas (Niemcy) w sprawie 
wpływu emisji CO2 powodowanych przez samoloty

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję stwierdza, że politycy i działacze środowiskowi straszą opinię publiczną 
w związku z oddziaływaniem emisji CO2 powstałych w wyniku działalności ludzkiej. Nie jest 
ona przekonana co do szkodliwego wpływu tych emisji na klimat. W szczególności 
składająca petycję odnosi się do transportu lotniczego, który, jak twierdzi, przedstawiany jest 
w niekorzystnym świetle, aby umożliwić pobieranie większych podatków za pośrednictwem 
opłaty od emisji CO2. Sprawia to, że podróże lotnicze stają się zbyt drogie, co jest szkodliwe 
dla gospodarki i konkurencyjności. Składająca petycję utrzymuje, że transport lotniczy ma 
jedynie niewielki udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych oraz że podejmowane są 
już liczne środki w celu ograniczenia zużycia energii i emisji. Wzywa ona do zniesienia opłat 
środowiskowych i opłat za emisję CO2 w transporcie lotniczym. Składająca petycję uważa 
też, że należy zlikwidować możliwość wykorzystywania biopaliw w samochodach i 
samolotach, ponieważ w świetle sytuacji żywnościowej na świecie produkcja takich paliw jest 
nieodpowiedzialna z etycznego i moralnego punktu widzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Komisja Europejska zaproponowała objęcie lotnictwa system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS), jako że ruch lotniczy jest w coraz większej mierze odpowiedzialny za emisje CO2 i 
ponieważ wszystkie sektory transportu powinny działać na rzecz ograniczenia emisji, tak by 
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zapewnić równe warunki konkurencji. Oczekuje się, że w następnych latach sektor lotnictwa 
międzynarodowego będzie wzrastał o 4-5% rocznie, a w 2020 r. ruch lotniczy podwoi się, a 
jednocześnie wszelkie efekty znacznego ograniczenia emisji wynikające z postępu 
technicznego zostaną przyćmione w związku z tym szybkim rozrastaniem się tego sektora. 
Jak wyjaśnił Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu1, emisje z samolotów są szczególnie 
szkodliwe, ponieważ samoloty dokonują emisji gazów i pyłu bezpośrednio do atmosfery, a 
zwłaszcza dwutlenek węgla utrzymuje się w atmosferze przez długi czas.

ETS nie jest formą podatku i nie przyczynia się do nadmiernego wzrostu kosztów podróży. 
Aby sprostać ograniczeniom dotyczącym emisji dwutlenku węgla, operatorzy statków 
powietrznych mogą inwestować w skuteczniejsze pod tym względem samoloty lub kupować 
uprawnienia do emisji na rynku dodatkowo do tych, które zostały im przyznane bez opłat. 
Wpływ na ceny biletów będzie niewielki. Przy założeniu, że linie lotnicze przeniosą na 
swoich klientów pełną wartość uprawnień otrzymanych bez opłat, do 2020 r. cena biletów za 
bilet w dwie strony w Unii wzrośnie średnio o 1,8 EUR.

Należy również pamiętać, że Komisja Europejska zaproponowała objęcie lotnictwa systemem 
ETS po przeprowadzeniu obszernych konsultacji z zainteresowanymi stronami.  

W przypadku biopaliw Komisja Europejska określiła w prawie kryteria równowagi produkcji 
biopaliw i przywiązuje dużą wagę do ograniczenia do minimum towarzyszących skutków dla 
środowiska. Te kryteria równowagi mają na celu zapobieżenie produkcji biopaliw na 
obszarach o dużej różnorodności biologicznej i każdy producent musi wykazać, iż spełnia te 
kryteria. 

Wszystkie sektory powinny przyczyniać się do ograniczenia emisji. Objęcie lotnictwa 
systemem ETS oraz stosowanie biopaliw służą oszczędnemu rozwiązaniu problemu szybko 
rosnących emisji CO2 z lotnictwa.

Nie należy uchylać przepisów ustanawiających system handlu uprawnieniami do emisji ani 
dotyczących biopaliw. Obecnie Komisja nie ma zamiaru zmieniać polityki w tych 
dziedzinach.

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


