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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0837/2018, którą złożył Markus Baumgarth (Niemcy), 
w sprawie zanieczyszczenia powietrza przez statki powietrzne

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który mieszka blisko dużego lotniska, chciałby, aby zajęto się problemem 
emisji ze statków powietrznych w taki sam sposób, jak zajęto się problemem emisji 
z silników Diesla. Domaga się ogólnounijnych wartości dopuszczalnych emisji ze statków 
powietrznych w celu ochrony zdrowia osób, którzy mieszkają blisko lotnisk.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2018 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 lipca 2019 r.

Ochrona środowiska jest zasadniczym elementem polityki europejskiej, jak wyjaśniono 
zwłaszcza w komunikacie Komisji w sprawie strategii w dziedzinie lotnictwa1, i obejmuje to 
przyjęcie różnych środków mających na celu zaradzenie skutkom, jakie działalność 
transportowa, w tym lotnictwo, wywiera na planetę i jej mieszkańców. Unia Europejska 
wielokrotnie potwierdzała swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora 
lotniczego2, jak opisano w długoterminowej strategii UE na rzecz zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, przyjętej w listopadzie 2018 r.

Warto zauważyć, że ze względu na globalny charakter transportu lotniczego i w odróżnieniu 
od innych rodzajów transportu (takich jak transport lądowy) środki łagodzące wpływ 

1 https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_pl
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_pl#tab-0-1

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_pl
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_pl#tab-0-1
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lotnictwa na środowisko, takie jak ulepszone technologie lotnicze, muszą być podejmowane 
na szczeblu międzynarodowym. W związku z tym właściwe organy ICAO 
(tj. Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Montrealu, liczącej 
192 członków) podejmują decyzje w sprawie norm mających na celu obniżenie emisji 
z silników, jak również w sprawie innych środków ochrony środowiska. Normy te, po 
ustanowieniu, mają zastosowanie do każdego państwa członkowskiego ICAO z zastrzeżeniem 
zgłoszenia ewentualnych różnic. W praktyce normy są stosowane przez przemysł lotniczy na 
całym świecie. 

Zgodnie z wymogiem prawnym określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/1139 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego 
i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego3 państwa 
członkowskie i producenci Unii muszą jednolicie i bez zmian stosować obecne normy ICAO. 
W przypadku gdy normy zostają poddane przeglądowi, Komisja jest upoważniona do 
odpowiedniego dostosowania odniesień w rozporządzeniu (UE) 2018/1139.

W nadchodzących miesiącach Komisja przyjmie nowe przepisy zmieniające rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 748/20124, które regulowało tę kwestię jeszcze przed wejściem w życie 
rozporządzenia (UE) 2018/1139. Głównym celem tego nowego prawodawstwa jest 
zmniejszenie wpływu lotnictwa na zmianę klimatu oraz na jakość lokalnego powietrza 
poprzez odniesienie do nowych norm ICAO, a mianowicie normy dotyczącej dwutlenku 
węgla w samolotach (CO2) oraz normy emisji nielotnych cząstek stałych (PM). Jest to 
pierwsza światowa norma certyfikacji w zakresie emisji CO2 dla jakiegokolwiek sektora 
przemysłu. Zmusi ona producentów silników do opracowywania najbardziej efektywnych 
technologii silników, które będą w stanie zapewnić zgodność z nią.

Ponadto za pośrednictwem swoich programów w zakresie badań i rozwoju Komisja finansuje 
projekty mające na celu poprawę technologii silników lotniczych. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: www.Cleansky.eu.

Podsumowanie

Działania mające na celu wyeliminowanie negatywnego wpływu na jakość powietrza 
stanowią ważny element strategii Komisji w dziedzinie lotnictwa. Komisja stale dąży do 
wdrożenia skutecznego prawodawstwa europejskiego w celu ochrony obywateli przed 
wpływem lotnictwa na środowisko oraz do wspierania za pomocą swoich inwestycji rozwoju 
technologii ekologicznych mających zastosowanie do wszystkich podmiotów sektora 
lotnictwa.

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych 
zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego 
oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, 
(UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, 
a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 
i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
PE/2/2018/REV/1 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1–122).
4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze 
dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie 
zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 224 z 21.8.2012, s. 1–85).

http://www.Cleansky.eu
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Komisja zachęca składającego petycję do zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu 
lotnictwa europejskiego na środowisko dostępnym na stronie internetowej: 
https://www.easa.europa.eu/eaer, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat 
europejskich działań w tej dziedzinie. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lipca 2020 r.

Ochrona środowiska jest zasadniczym elementem polityki europejskiej i obejmuje to 
przyjęcie różnych środków mających na celu zaradzenie skutkom, jakie działalność 
transportowa, w tym lotnictwo, wywiera na planetę i jej mieszkańców. Unia Europejska 
wielokrotnie potwierdzała swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora 
lotniczego.

Priorytetem Komisji jest Europejski Zielony Ład5. Jeśli chodzi o transport i mobilność, wkład 
na rzecz zielonego ładu będzie się koncentrował na jakości powietrza, którą należy poprawić 
wokół lotnisk przez rozwiązanie kwestii emisji zanieczyszczeń przez samoloty i działalność 
portów lotniczych.

W czerwcu 2019 r. Komisja wdrożyła do prawa Unii6 najbardziej aktualną normę dotyczącą 
dwutlenku węgla (CO2) w odniesieniu do silników lotniczych. Ta nowa norma stanowi część 
„pakietu środków” Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), który ma 
na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z systemu transportu 
lotniczego, i jest pierwszą światową normą technologiczną w zakresie emisji CO2 dla każdego 
sektora w celu zachęcenia do stosowania bardziej paliwooszczędnych rozwiązań w zakresie 
konstrukcji samolotów.

Ponadto zatwierdzenie przez ICAO (luty 2019 r.) norm w zakresie masy i ilości nielotnych 
cząstek stałych (nvPM) stanowi przełomowe osiągnięcie. Opracowanie tej nowej normy 
stanowi dopełnienie końcowego elementu procesu certyfikacji środowiskowej statków 
powietrznych i zamyka pełny cykl norm dla samolotów poddźwiękowych w zakresie hałasu, 
jakości powietrza na danym obszarze oraz emisji CO2. Proces włączania tej światowej normy 
do prawodawstwa europejskiego będzie miał miejsce w trakcie obecnej kadencji Komisji.

Wnioski 

Zgodnie z celami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie dotyczącymi lokalnej jakości 
powietrza kontynuowane będą działania Komisji mające na celu stałą poprawę światowych 
standardów projektowania silników. 

5 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R0897

https://www.easa.europa.eu/eaer
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