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UE prowadzi odpowiednią sprawozdawczość na
temat emisji gazów cieplarnianych, ale
potrzebuje bardziej precyzyjnych danych
dotyczących przyszłych redukcji – twierdzą
kontrolerzy
Jak wynika z nowo opublikowanego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,
UE przedstawia dane na temat emisji gazów cieplarnianych zgodnie z międzynarodowymi
wymogami, a wykazy emisji polepszyły się z upływem czasu. Kontrolerzy podkreślają jednak, że
niezbędne są bardziej precyzyjne informacje dotyczące konkretnych sektorów, takich jak
rolnictwo i leśnictwo. Sugerują również wprowadzenie dalszych usprawnień
w sprawozdawczości na temat tego, w jaki sposób polityka w zakresie łagodzenia zmiany
klimatu realizowana na szczeblu unijnym i krajowym przyczynia się do realizacji celów redukcji
emisji wyznaczonych na lata 2020, 2030 i 2050.
UE uczestniczy w globalnych staraniach mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych
i dąży do obniżenia swoich emisji o 20% do 2020 r., o 40% do 2030 r. i o 80–95% do 2050 r. Aby
monitorować postępy w realizacji tych celów, UE i państwa członkowskie przedstawiają co roku
sprawozdania dotyczące swoich wykazów gazów cieplarnianych. Opracowują także prognozy
wykorzystywane do oszacowania przyszłych postępów w redukcji emisji, które pokazują, czy
polityka i działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu będą skuteczne.
Kontrolerzy ocenili, czy Komisja Europejska przy wsparciu Europejskiej Agencji Środowiska
odpowiednio weryfikowała jakość unijnych wykazów gazów cieplarnianych i informacji na temat
planowanych redukcji emisji na szczeblu UE.
Z ustaleń kontrolerów wynika, że wykazy UE i państw członkowskich obejmowały siedem
najważniejszych gazów cieplarnianych i wszystkie kluczowe sektory, co było zgodne
z międzynarodowymi zasadami sprawozdawczości. Stwierdzili również, że unijny wykaz gazów
cieplarnianych został udoskonalony z biegiem czasu. Rezultaty przeglądu jakości wykazów były
zadowalające, a ogólny poziom niepewności obniżył się w minionych latach, jednak w przypadku
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sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) nie
przeprowadzano tego samego rodzaju weryfikacji co w odniesieniu do innych sektorów.
– Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a tym samym ograniczenie globalnego ocieplenia to
ogromne wyzwanie, jakiemu musi sprostać UE – stwierdził Nikolaos Milionis, członek
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Komisja dąży
do tego, by zapewniać precyzyjne dane na temat poziomów emisji. Obecnie powinna także
udoskonalić informacje dotyczące odnośnych tendencji oraz przedstawiać dokładniejsze szacunki
skutków polityki w tym obszarze.
Aby osiągnąć zakładaną redukcję emisji do 2020 r., UE ustanowiła cele, które obejmują większość
zgłaszanych danych, w tym lotnictwo międzynarodowe. Niemniej w przypadku sektora LULUCF
pierwsze cele zostały ustanowione na 2030 r., a w przypadku żeglugi międzynarodowej na
2050 r., przy czym dla tych sektorów nie przyjęto żadnych celów pośrednich na szczeblu UE ani
działań ukierunkowanych na redukcję emisji. Wytyczne i wsparcie ze strony UE pomogły
państwom członkowskim w ulepszeniu ich prognoz. Kontrolerzy zwracają jednak uwagę, że
Komisja nie dokonała oceny ryzyka wystąpienia istotnych odchyleń od jej własnego ogólnego
scenariusza referencyjnego UE. Tymczasem zagregowane prognozy państw członkowskich na
okres po 2023 r. pokazują obecnie, że redukcje emisji będą niższe niż przewidziano w scenariuszu
referencyjnym Komisji.
Niedawno Komisja przedstawiła długofalową wizję strategiczną dotyczącą osiągnięcia przez UE
neutralności klimatycznej do 2050 r. Opracowała także szereg planów działania dotyczących
rozwoju sektorów takich jak transport i energia, które odpowiadają za 70% emisji. Szczegółowych
planów działania nie opracowano jednak dla innych kluczowych sektorów, takich jak rolnictwo
i LULUCF, co wynika z tego, że wspólna polityka rolna jest definiowana w cyklu 7-letnim. Co
więcej, choć Komisja przeprowadza kontrole jakości informacji przekazywanych przez państwa
członkowskie, sprawozdawczość na temat skutków bieżących działań jest w dalszym ciągu
niekompletna. W rezultacie Komisja nie jest w stanie zapewnić szczegółowych informacji na
temat wkładu unijnej i krajowej polityki i działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu
w realizację celów redukcji emisji wyznaczonych na lata 2020, 2030 i 2050.
Informacje dla redaktorów
Z szacunków Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ wynika, że emisje gazów
cieplarnianych wywołane przez człowieka spowodowały dotychczas wzrost globalnej temperatury
o około 1,0°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. Skutki tego wzrostu to
m.in. podnoszenie się poziomu mórz i bardziej ekstremalne zdarzenia pogodowe. W 1992 r.
podpisano Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC),
której celem było ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych. Dalsze kroki obejmowały
podpisanie protokołu z Kioto w 1997 r. i porozumienia paryskiego w 2015 r. Do 2017 r. UE
ograniczyła swoje emisje o 21,7% w porównaniu z poziomami z 1990 r.
Sprawozdanie specjalne nr 18/2019 pt. „Emisje gazów cieplarnianych – choć sprawozdawczość jest
odpowiednia, niezbędne są bardziej precyzyjne informacje na temat przyszłych redukcji emisji” jest
dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE. Jest to kolejna
z serii tegorocznych publikacji Trybunału na tematy z tej dziedziny, wśród których wymienić należy
w szczególności sprawozdanie specjalne na temat europejskich rachunków ekonomicznych
środowiska oraz przegląd dotyczący sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w UE.
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Trybunał przedstawia swoje sprawozdania specjalne Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE,
a także innym zainteresowanym stronom, w tym parlamentom narodowym, podmiotom
związanym z danym sektorem i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego. Zdecydowana
większość zaleceń formułowanych w tych sprawozdaniach jest wprowadzana w życie.
Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym sprawozdaniem
Vincent Bourgeais – E-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
Tel.: (+352) 4398 47502 / Tel. kom.: (+352) 691 551 502
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