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Do natychmiastowej publikacji

Luksemburg, 15 października 2014 r.

Kontrolerzy UE twierdzą, że instytucje unijne powinny 

podjąć większe starania, aby ograniczyć własną emisję 

gazów cieplarnianych 

W opublikowanym dzisiaj sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy wzywa 

instytucje i organy UE do opracowania wspólnej polityki na rzecz ograniczenia własnych 

emisji gazów cieplarnianych (tzw. śladu węglowego). Jak wynika ze sprawozdania, 

15 instytucji i organów UE objętych kontrolą nie wykorzystuje jak dotąd w pełni narzędzi 

zarządzania w dziedzinie środowiska propagowanych przez Komisję. Postępy we 

wprowadzaniu europejskiego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) są niewielkie, 

informacje na temat rzeczywistej wielkości emisji są niekompletne i tylko nieliczne 

instytucje i organy UE korzystają regularnie z ekologicznych zamówień publicznych.  

– Instytucje i organy UE powinny stanowić przykład do naśladowania, jeśli chodzi o działania zmierzające do 
osiągnięcia przyszłego unijnego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. – powiedział 

Ladislav BALKO, członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie. – Zwrócenie szczególnej uwagi na 
efektywność działań na rzecz ochrony środowiska w bieżącej działalności jest istotne nie tylko z punktu 
widzenia wiarygodności instytucji, ale również z perspektywy wiarygodności unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Kontrolerzy UE ustalili, że instytucje i organy unijne zdołały odwrócić trend zwyżkowy, jeśli chodzi o emisje 
gazów cieplarnianych związane ze zużyciem energii we własnych budynkach. Ze względu na niekompletne 
dane nie udało się natomiast wyraźnie określić, jak kształtowały się tendencje w przypadku innych źródeł 
emisji, takich jak np. wyjazdy służbowe. Ponad połowa skontrolowanych organów i instytucji UE nie ustaliła 
ilościowych celów w tym zakresie. Dobrowolna kompensacja w celu równoważenia pozostałych emisji jest 
stosowana w ograniczonym zakresie. 

Choć Komisja propaguje ekologiczne zamówienia publiczne, a ponadto istnieją modelowe kryteria 
środowiskowe, które mogą być stosowane dobrowolnie w przypadku danego zamówienia, kontrolerzy 
stwierdzili, że najbardziej ambitne kryteria zastosowano w odniesieniu do niecałych 20% ze 160 
skontrolowanych postępowań. Ponad połowę tych postępowań oceniono jako „nieekologiczne” lub tylko 
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„częściowo ekologiczne”.  

Rejestracja w systemie EMAS jest możliwa dla organów administracji publicznych od 2001 r. Do czerwca 
2014 r. zarejestrowało się w nim siedem spośród 15 skontrolowanych instytucji i organów UE, pięć 
przygotowuje się natomiast do rejestracji. Uczestnictwo w EMAS skutkuje poprawą efektywności 
środowiskowej i oszczędnościami. 

 

Informacje dla redaktorów: 

Sprawozdania specjalne Trybunału publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli 
wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. 

W sprawozdaniu specjalnym nr 14/2014 pt. „W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, 
ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych?” Trybunał ocenił, czy instytucje 
i organy UE opracowały politykę ograniczania negatywnego wpływu swojej działalności 
administracyjnej na środowisko i czy ta polityka była realizowana skutecznie. 

Celem polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego jest wysoki poziom ochrony. Art. 11 
Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE) stanowi, że przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Unii, 
w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod uwagę 
wymogi ochrony środowiska. 

Kontrola objęła 15 instytucji i organów UE, tj. wszystkie instytucje i organy UE zatrudniające 
ponad 500 pracowników w 2012 r. Ze względu na specyficzne zadania bezpośrednio związane 
z przedmiotem kontroli skontrolowano również Europejską Agencję Środowiska. Kontrolerzy 
zwrócili szczególną uwagę na Komisję Europejską nie tylko z powodu jej rozmiaru, ale także ze 
względu na jej rolę jako instytucji UE dysponującej prawem inicjatywy ustawodawczej. 

Kontrolerzy UE zalecają, co następuje: 

- Komisja powinna zaproponować wspólną politykę na rzecz ograniczania śladu węglowego 
działań administracyjnych instytucji i organów UE. Polityka ta powinna obejmować 
określony ilościowo, ogólny cel obniżenia emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 r. 

- Instytucje i organy UE powinny wprowadzić zharmonizowane podejście do obliczania 
własnych, bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych oraz 
sprawozdawczości w tym zakresie. Powinny także opracować wspólne podejście do 
dobrowolnego kompensowania tych emisji, których nie są w stanie uniknąć. 

- Wszystkie instytucje i organy UE powinny zarejestrować się w europejskim systemie 
ekozarządzania i audytu (EMAS) i wdrożyć go, sukcesywnie eliminując wszelkie 
ograniczenia jego zakresu. 

- Ekologiczne zamówienia publiczne powinny być stosowane przez instytucje i organy UE, 
gdy tylko jest to możliwe. 

 


