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Pilna konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu złagodzenia zmian 
klimatu została z dużą wyrazistością podkreślona w ostatnich sprawozdaniach 
Międzynarodowej Grupy ds. Zmian Klimatycznych. Ponadto były główny ekonomista Banku 
Światowego, sir Nicholas Stern, zaznaczył w swoim raporcie dla rządu brytyjskiego, że 
„nasze działania w najbliższych dziesięcioleciach mogą stwarzać ryzyko istotnych zakłóceń 
działalności gospodarczej i społecznej, w późniejszej części obecnego wieku i w wiekach 
przyszłych, na skalę zbliżoną do skali największych wojen i kryzysu gospodarczego pierwszej 
połowy XX wieku” (raport Sterna, str. 572).

Rada Europejska na szczycie w dniach 8-9 marca 2007 r. przyjęła stosunkowo ambitną 
strategię w tym obszarze. W ramach porozumienia międzynarodowego ilość gazów 
cieplarnianych emitowanych przez Unię Europejską i inne kraje uprzemysłowione powinna 
być w 2020 r. o 30 % niższa w porównaniu z poziomem z roku 1990.

Zaskakujące jest, że wniosek Komisji w sprawie uwzględnienia działalności lotniczej 
w systemie handlu przydziałami emisji stanowi jedyną propozycję przepisów prawnych 
dotyczących złagodzenia zmian klimatu, która jest obecnie omawiana w instytucjach 
europejskich w ramach procedury współdecyzji.

Podejście Parlamentu Europejskiego i innych instytucji do tego wniosku będzie miało 
decydujące znaczenie dla przyszłej polityki w tym obszarze.

Jak poważny jest stosunek Unii Europejskiej do konkretnego prawodawstwa?

Czy znajdziemy inteligentny sposób redukcji emisji gazów cieplarnianych, nie osłabiając 
jednocześnie konkurencyjności przemysłu europejskiego?

Jaki sygnał dajemy osobom trzecim?

Wzrost emisji gazów cieplarnianych w sektorze lotnictwa jest olbrzymi. W porównaniu 
z rokiem 1990 już do dnia dzisiejszego emisje wzrosły o około 100 %.1 Sytuacja ta radykalnie 
odbiega od celu redukcji z Kioto wynoszącego 8 % czy też celu UE zakładającego redukcję o 
30% po roku 2012. Niektórzy twierdzą, że udział lotnictwa w ogólnych emisjach gazów 
cieplarnianych wynosi „jedynie” około 3 %2, lecz udział sektora lotnictwa w tworzeniu 
wartości dodanej brutto wynosi 0,6 %.3 Trudno argumentować, że nie jest to znaczące.

Wszystkie instytucje UE uznały, że problem ten należy rozwiązać oraz że handel 
przydziałami emisji stanowi pożyteczny instrument, pod warunkiem że jest on odpowiednio 
skonstruowany i połączony z innymi środkami.

Wniosek Komisji w porównaniu z wcześniejszymi stanowiskami UE
  

1 Liczba ta wynika z dodania dobrze znanej i bezpiecznej wartości 86 % (1990-2004) i liczby opartej na średnim 
wzroście w latach 2003/2004 (7,5 % rocznie) (patrz sprawozdanie techniczne Europejskiej Agencji Ochrony 
Środowiska (EEA) 6/2006; informacje prasowe Eurostatu: Eurostat News Release 11/2007).
2 Patrz COM(2005) 459.
3 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union (Sektor transportu 
lotniczego w Unii Europejskiej).
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Sprawozdawca czuje się w obowiązku oprzeć propozycję na wcześniejszych stanowiskach 
zajmowanych przez Parlament Europejski w tym zakresie. Głównym dokumentem, któremu 
należy się przyjrzeć, jest bez wątpienia rezolucja Parlamentu Europejskiego z lipca 2006 r.
(sprawozdanie Caroline Lucas), która uzyskała poparcie ponad 80-procentowej większości
(439 głosów za, 74 przeciw). Z drugiej strony, należy również zwrócić uwagę na takie 
dokumenty jak sprawozdanie Eluned Morgan z grudnia 2006 r. i rezolucja w sprawie zmian 
klimatycznych z lutego 2007 r.

Zasadniczym ustępem rezolucji z lipca 2006 jest według sprawozdawcy ustęp, który stanowi, 
że „instrumenty te należy dobrać w taki sposób, aby zapewniły jak największą redukcję emisji 
gazów cieplarnianych przy jednoczesnej minimalizacji naruszania zasad konkurencji między 
przewoźnikami lotniczymi z UE a przewoźnikami spoza UE oraz ograniczeniu nieuczciwej 
konkurencji między sektorem transportu lotniczego a innymi sektorami transportu w UE”
(patrz ust. 2 rezolucji Parlamentu).

Istniejący system handlu przydziałami emisji spotyka się z ostrą krytyką prawie wszystkich
zainteresowanych stron. Istotne jest zweryfikowanie systemu i poprawienie niektórych 
istotnych błędów przy włączaniu do niego lotnictwa.

Metoda rozdzielania przydziałów

Jednym z najistotniejszych braków obecnego systemu handlu przydziałami emisji jest brak 
zharmonizowanej metody przyznawania przydziałów. Spór dotyczący krajowych planów 
rozdziału uprawnień, który obecnie istnieje między wieloma państwami członkowskimi 
a Komisją Europejską, pokazuje, że kryteria nie są wystarczająco jasne. Całkowicie różne 
metody rozdzielania przydziałów istniejące w poszczególnych państwach członkowskich 
prowadzą do naruszania zasad konkurencji, a prawie wszystkie państwa członkowskie 
przyznały zbyt wysokie przydziały. Reakcję Komisji na tę zasadniczą krytykę stanowiła 
propozycja zharmonizowanej metody rozdzielania przydziałów w przypadku lotnictwa. Jest 
to również konieczne dla zgodności z międzynarodowymi zasadami określonymi przez 
ICAO. Wniosek Komisji przewiduje połączenie wzorców porównawczych i sprzedaży 
w drodze licytacji, przy założeniu, że w pierwszym okresie (lata 2011-2012) zdecydowana 
większość certyfikatów przyznawana będzie w oparciu o wzorzec porównawczy, a jedynie
około 3 % w drodze licytacji. W rezolucji z lipca 2006 r. Parlament Europejski wnioskował 
o to, by cała sprzedaż odbywała się w drodze licytacji. Z drugiej strony, Parlament 
przedstawił już główne elementy strategii odchodzącej od tej koncepcji, więc osiągnięcie 
kompromisu godzącego stanowisko Parlamentu z lipca 2006 r. z wnioskiem Komisji wydaje 
się możliwe. Jednakże Komisja, podobnie jak cały Parlament, musi postanowić po pierwsze, 
jaki rodzaj wzorca porównawczego będzie stosowany oraz po drugie, w jakim stopniu należy
wprowadzić system sprzedaży w drodze licytacji. 

Wykorzystanie środków finansowych ze sprzedaży w drodze licytacji

Bardzo istotną kwestią, zwłaszcza z punktu widzenia społecznego poparcia dla systemu, 
będzie sposób wykorzystania środków finansowych uzyskanych z licytacji. Wniosek Komisji 
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przewiduje ograniczenie wykorzystania środków do działań zmniejszających emisje gazów 
cieplarnianych lub dostosowania się do zmian klimatu. W sprawozdaniu Caroline Lucas 
komisja ENVI zaproponowała wykorzystanie środków finansowych na obniżenie kosztów 
ponoszonych przez rodzaje transportu przyjazne dla środowiska naturalnego. Należy 
nadmienić, że np. spółki kolejowe są już włączone do systemu handlu przydziałami emisji 
i płacą znaczne kwoty w postaci opłat za energię elektryczną. Większość państw 
członkowskich wprowadziła opłaty, podatki i inne środki stanowiące obciążenie dla 
przyjaznych dla środowiska rodzajów transportu takich jak autobusy. W rezolucji w sprawie 
zmian klimatycznych z 2007 r. Parlament wnioskował o wykorzystanie środków finansowych 
uzyskanych ze sprzedaży w drodze licytacji do zmniejszenia innych rodzajów obciążeń, aby 
nie zwiększać ogólnego obciążenia obywateli. Sprawozdawca zamierza złożyć propozycję 
zgodną z tymi założeniami.

Zakres i data rozpoczęcia

Po długiej i bez wątpienia pełnej kontrowersji dyskusji Komisja Europejska zaproponowała 
uwzględnienie w systemie wszystkich lotów wewnętrznych w UE od dnia 1 stycznia 2001 r. 
Inne loty z i na lotniska UE, np. między Londynem i Nowym Jorkiem lub Paryżem 
i Stambułem, powinny zostać uwzględnione dopiero w 2012 r. Parlament Europejski 
wnioskował, by pierwszy krok polegał na włączeniu do systemu wszystkich przylotów 
i odlotów od samego początku. Jak najszybciej powinniśmy podjąć działania w celu 
utworzenia ogólnoświatowego systemu i należy sprawdzić, czy w systemie można od 
początku uwzględnić niektóre kraje sąsiadujące takie jak Norwegia i Szwajcaria.

Komisja ENVI i Parlament muszą odpowiedzieć na pytanie, kiedy powinno się rozpocząć 
funkcjonowanie systemu. Niektóre zainteresowane strony twierdzą, że system powinien 
zacząć działać dopiero w 2013 r., ponieważ w tym roku rozpoczyna się drugi okres realizacji 
zobowiązań określonych w protokole z Kioto. Ze względów praktycznych pierwszą możliwą 
datą rozpoczęcia działania systemu jest rok 2010.

Limit emisji

Komisja Europejska proponuje limit w oparciu o 100 % średnich emisji w latach 2004-2006. 
W rezolucji Parlament wnioskował o „narzucenie ścisłego limitu” i stwierdzał, że limit ten 
powinien zostać określony według celu z Kioto. Niektóre zainteresowane strony interpretują 
stanowisko Parlamentu jako apel o 8-procentową redukcję względem emisji w 1990 r. 
Faktycznie oznaczałoby to ponad 50-procentową redukcję w porównaniu ze średnią ilością 
emisji w latach 2004-2006, ponieważ od roku 1990 do lat 2004-2006 emisje wzrosły o około 
100 %. Sprawozdawca uważa, że tak ambitny limit nie byłby realistyczny, chociaż istnieje 
argument, zgodnie z którym limit bardziej rygorystyczny niż 100-procentowy wzrost, który 
nastąpił od 1990 r., jest konieczny z punktu widzenia wiarygodności systemu 
i sprawiedliwego traktowania innych sektorów.

Kwestię odpowiedniego limitu należy omówić w ramach intensywnych dyskusji.
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System otwarty czy zamknięty

Komisja zaproponowała, aby nie tworzyć oddzielnego systemu dla lotnictwa, lecz włączyć je 
całkowicie i bez istotnych ograniczeń do istniejącego obecnie w UE systemu handlu 
przydziałami emisji. Stoi to w sprzeczności ze stanowiskiem Parlamentu z lipca 2006 r., kiedy 
to zaproponowano wprowadzenie oddzielnego systemu dla lotnictwa. Z drugiej strony, 
Parlament uwzględnił już zajęcie innego stanowiska. Zaproponował on, „jeżeli lotnictwo ma 
zostać ostatecznie włączone do rozszerzonego unijnego systemem handlu przydziałami
emisji, wprowadzenie specjalnych warunków w celu zapewnienia, aby nie spowodowało to 
zniekształcenia rynku na niekorzyść sektorów chronionych w mniejszym stopniu: limitu 
liczby uprawnień do emisji, do zakupu których na rynku sektor jest uprawniony, a także 
wymogu wprowadzenia pewnego poziomu niezbędnego ograniczenia emisji bez udziału 
handlu, przed uzyskaniem pozwolenia na zakup uprawnień” (patrz ust. 28 rezolucji 
Parlamentu).

Mnożnik czy jego brak

Komisja proponuje, naturalnie po odbyciu wewnętrznej debaty, aby nie wprowadzać 
mnożnika emisji z sektora lotnictwa. O taki mnożnik wnioskowało wiele zainteresowanych 
stron, pragnąc uwzględnić fakt, że efekt powodowany przez emisje gazów cieplarnianych 
z lotnictwa jest znacznie większy niż efekt wywołany emisjami samego CO2. W rezolucji 
Parlament wnioskował o to, aby cały wpływ lotnictwa na zmiany klimatu został 
uwzględniony w ramach systemu handlu przydziałami emisji.

Należy sprawdzić, czy aktualny stan wiedzy naukowej pozwala jasno określić cały wpływ na 
zmiany klimatu i czy jest on odpowiedni do uwzględnienia tego wpływu w ramach systemu 
handlu przydziałami emisji, czy też inne środki są bardziej odpowiednie.

Środki dodatkowe

Z rezolucji Parlamentu z lipca 2006 r. wyraźnie wynika, że handel przydziałami emisji nie 
jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym sprostać wyzwaniu. Istotnym dodatkowym 
środkiem, który nie zastąpi handlu przydziałami emisji, lecz będzie stosowany zgodnie z nim, 
jest lepsze zarządzanie ruchem lotniczym. Komisja i Parlament wnioskowały o to 
wielokrotnie. Należy sprawdzić, w jaki sposób można nakłonić państwa członkowskie do 
szybkiego wypracowania rozwiązania.

Wyjątki przewidziane dla lotów rządowych

Kwestią bardzo istotną z politycznego punktu widzenia będzie zaproponowany przez Komisję 
wyjątek dla lotów rządowych. Zgodnie z opinią, że sektor publiczny, a zwłaszcza politycy 
muszą być prekursorami i dawać dobry przykład, wyjątek przewidziany dla lotów rządowych 
wywołał uzasadnione protesty społeczeństwa. Sprawozdawca za stosowne uważa usunięcie 
tego odstępstwa.
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