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Ref.: Petiția nr. 0839/2012 adresată de Hannelore Thomas, de cetățenie germană, 
privind emisiile de CO2 provenite de la aeronave

1. Rezumatul petiției

Petiționara afirmă că politicienii și activiștii din domeniul mediului sperie publicul cu privire 
la impactul emisiilor de CO2 rezultate din activitățile umane. Ea nu este convinsă cu privire la 
efectele nocive ale acestor emisii asupra climei. Ea se referă în special la transportul aerian 
care, susține ea, a fost pus într-o lumină nefavorabilă în vederea colectării mai multor taxe 
prin intermediul unei taxe CO2. Aceasta face ca transportul aerian să devină prea scump, ceea 
ce afectează economia și competitivitatea. Petiționara susține că transportul aerian reprezintă 
doar o mică parte din totalitatea emisiilor de gaze cu efect de seră și că deja se iau multe 
măsuri pentru a reduce consumul de energie și emisiile. Ea solicită eliminarea taxelor de 
mediu și CO2 pentru transportul aerian. Ea consideră, de asemenea, că utilizarea 
biocombustibililor pentru autovehicule și aeronave ar trebui eliminată deoarece producția de 
astfel de combustibili este iresponsabilă din punct de vedere etic și moral având în vedere 
situația alimentară mondială.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Comisia Europeană a propus includerea aviației în domeniul de aplicare al sistemului de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS) întrucât traficul aerian contribuie în ritm din ce în ce 
mai alert la emisiile de CO2 și întrucât toate sectoarele transporturilor ar trebui să contribuie a 
eforturile de reducere a emisiilor pentru a asigura condiții de concurență echitabilă. Aviația va 
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crește, potrivit estimărilor, cu 4-5% pe an în următorii ani, traficul urmând să se dubleze în 
jurul anului 2020, această creștere galopantă eclipsând orice reducere semnificativă a 
emisiilor de CO2 obținută ca urmare a progreselor tehnologice. După cum explică IPCC1, 
emisiile aeronavelor sunt deosebit de dăunătoare întrucât aeronavele emit gaze și particule 
direct în atmosferă ceea ce face ca acestea, în special dioxidul de carbon, să aibă o perioadă 
lungă de remanență atmosferică.

ETS nu este o taxă și nu duce la scumpirea călătoriilor cu avionul. Pentru a-și îndeplini 
obligațiile legate de emisiile de carbon, operatorii pot fie să investească în avioane mai 
eficiente, fie să cumpere cote de emisie de pe piață în plus față de cele care li se alocă gratuit. 
Impactul asupra prețului biletelor va fi minor. Presupunând că companiile aeriene transferă 
asupra clienților valoarea integrală a cotelor primite gratuit, până în 2020 prețul biletelor 
pentru un zbor dus-întors în interiorul Uniunii va crește în medie cu 1,8 euro.

Este, de asemenea, important să reamintim că propunerea Comisiei de a include aviația în 
ETS a intervenit după consultarea largă a părților interesate.  

În ceea ce privește biocombustibilii, Comisia Europeană a definit prin lege criteriile de 
sustenabilitate pentru producția de biocombustibili și este angajată ferm să reducă la 
minimum impactul acesteia asupra mediului. Aceste criterii de sustenabilitate au rolul de a 
preveni implantarea producției de biocombustibili în zone de mare biodiversitate, fiecare 
producător având obligația de a demonstra conformitatea cu aceste criterii. 

Toate sectoarele ar trebui să contribuie la eforturile de reducere a emisiilor. Includerea aviației 
în ETS și utilizarea biocombustibililor sunt menite să abordeze problema creșterii rapide a 
emisiilor de CO2 produse de sectorul aviației într-un mod eficient din punct de vedere al 
costurilor.

Legislația de instituire a sistemului de comercializare a cotelor de emisie și cea privind 
biocombustibilii nu ar trebui abrogate. În acest moment, Comisia nu are intenția de a schimba 
aceste politici.

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


