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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot meghaladó mérséklésére irányuló 
lehetőségek elemzéséről és a kibocsátásáthelyezés kockázatának vizsgálatáról
(2011/2012(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot meghaladó 
mérséklésére irányuló lehetőségek elemzése és a kibocsátásáthelyezés kockázatának 
vizsgálata” című bizottsági közleményre (COM(2010)0265) és annak kísérő 
dokumentumára (SEC(2010)0650), 

– tekintettel az Európai Unió éghajlat-változási és energiaügyi csomagjára,

– tekintettel az éghajlatváltozásról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a cancúni 
éghajlat-változási konferenciáról (COP16) szóló, 2009. november 25-i állásfoglalására1

– tekintettel eljárási szabályzata 48. és 50. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel az EU éghajlati célkitűzése az, hogy az éghajlatváltozást 2°C-ra kell korlátozni az 
iparosodás előtti szinthez képest; mivel a 2008 decemberében elfogadott éghajlat-változási 
intézkedéscsomag az első lépést jelenti az e célkitűzéssel összhangban lévő európai uniós 
fellépés biztosítása felé; mivel a globális kibocsátás mintegy 80%-áért felelős országok 
ígéretet tettek a kibocsátások csökkentésére, noha az ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezményének (UNFCCC) aláíró felei elismerték Cancúnban, hogy a jelenlegi 
ígéretek nem elegendőek a 2°C-os célkitűzés eléréséhez,

B. mivel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint 2009-ben az EU üvegházhatást 
okozó gázkibocsátása 17,3%-kal alacsonyabb volt, mint 1990-ben,

C. mivel a globális szén-dioxid-kibocsátási költségvetés, amely megfelelhet a 2°C-os 
célkitűzésnek, körülbelül 800 milliárd tonna CO2 2005 és 2050 között; mivel az EU-nak a 
világ népességéből való részesedése 2050-ben az előrejelzések szerint 5,7% lesz,

D. mivel – a gazdasági válság miatt – az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében lévő 
ágazatok kibocsátása az előre jelzettnél sokkal kisebb lett, és elmaradt az első kiosztás 
szintjétől,

E. mivel az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátási ár jelentős hatást gyakorol a beruházási 
döntésekre, és csökkenti a kibocsátási egységek árverezéséből származó, az EU- és a 
fejlődő országokbeli éghajlat-politikai intézkedések finanszírozására szánt bevételeket,

F. mivel – a Bizottság szerint – az erőfeszítések 30%-ra való növelése úgy, hogy közben más 
országok kitartanak a maguk kisebb ígéretei mellett, kisebb növelő hatást gyakorol az EU 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2010)0442.
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nagy energiafelhasználású iparágaira, amennyiben az iparágra vonatkozó különleges 
intézkedések maradnak érvényben,

1. üdvözli az azt alátámasztó bizottsági közleményt, hogy a célszám 30%-ra való emelése 
technikailag megvalósítható és gazdaságilag megfizethető;

2. felkéri a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2011 végéig terjesszen elő 
javaslatokat az üvegházhatású gázkibocsátás 2020-ig történő 30%-os csökkentését 
előirányzó célkitűzésre való áttérésre;

A 20%-os célkitűzés mai elemzése

3. hangsúlyozza, hogy az éghajlattudomány szerint az éghajlatváltozás átlagosan 2 °C-ra 
történő korlátozása nem szavatolja a jelentős kedvezőtlen éghajlat-változási hatások 
elkerülését, a 2 °C túllépése viszont valószínűleg megsokszorozza a kedvezőtlen 
hatásokat, és növeli az olyan átbillenési pont elérésének valószínűségét, amelynél a 
hőmérsékleti szintek hatására megkezdődik a természetes úton elnyelődött szén-dioxidnak 
a természetes nyelőkből, például az erdőkből vagy a permafrosztból való felszabadulása, 
valamint korlátozódik a természet szén-dioxid-elnyelő képessége a tengerekben; 

4. emlékeztet arra, hogy az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport 
negyedik értékelő jelentése (IPCC 4AR) szerint az éghajlatváltozás 2 °C-ra való 
korlátozásának 50%-os esélyéhez az iparosodott országoknak 2020-ig 25–40%-kal kell 
csökkenteniük kibocsátásaikat; rámutat arra, hogy az EU jelenlegi célértéke nincs 
összhangban a 2 °C-os célkitűzéssel; 

5. megjegyzi, hogy az Európai Tanács felismerte, hogy 2050-ig az 1990-es szintekhez képest 
további, a 80–95%-os tartományba eső értékű csökkentés szükséges; rámutat, hogy a 2009 
és 2050 közötti lineáris ütemű csökkentés az 1990-es szintekhez képest a 34–38%-os 
tartományba eső értékű 2020-ra szóló célkitűzést eredményezne; 

6. megismétli, hogy a halmozott kibocsátások meghatározóak az éghajlati rendszerre nézve; 
megjegyzi, hogy a 2020-ra 30%-os, 2030-ra 55%-os, 2040-re 75%-os, 2050-re pedig 
90%-os csökkentéssel számoló ütemezés mellett az EU még mindig körülbelül a 2 °C-os 
globális célkitűzésnek megfelelő szén-dioxid-kibocsátási költségvetés egy főre jutó 
értékének kétszereséért felelne, és a kibocsátáscsökkentés késlekedése jelentős mértékben 
növeli a halmozódó részt;

7. hangsúlyozza, hogy az éghajlat-politikai intézkedések késleltetése a nagy szén-dioxid-
tartalmat megkötő megoldásokba való beruházás elhúzódása és a lassabb technológiai 
ismeretszerzés miatt magasabb költségeket eredményezne a 2050-es célkitűzések elérése 
vonatkozásában; 

8. rámutat arra, hogy a Bizottság elemzése szerint a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
egységeinek feleslege 2020-ra körülbelül 2,4 milliárd felhalmozott egységnek és fel nem 
használt nemzetközi kibocsátási egységnek felel majd meg;

9. elismeri, hogy a zöld technológiákba való beruházás jelentős mértékben függ a szén-
dioxid-piacon kialakuló ártól, és ennélfogva megállapítja, hogy a jelenlegi 20%-os 
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célkitűzés alapján az kibocsátáskereskedelmi rendszer nagyon korlátozottan járul majd 
hozzá a kibocsátáscsökkentés ösztönzéséhez és az alacsony kibocsátású technológiák 
bevezetéséhez a hatálya alá tartozó ágazatokban; 

10. megjegyzi, hogy a felesleg és a szén-dioxid alacsony ára miatt az egységek árverezése 
szintén nem fogja az elvárásoknak megfelelően mobilizálni az éghajlat-változási 
beruházásokhoz szükséges erőforrásokat;

A 20%-os cél meghaladásának lehetőségei, az ezt lehetővé tevő eszközök

11. emlékeztet arra, hogy a Bizottság elemzése szerint a célkitűzés 25%-os nemzeti 
erőfeszítés mellett 30%-ra való emelése jelenleg 11 milliárd eurós növekedést jelent az 
éghajlat-változási és energiacsomag 2020-as abszolút költségeinek 2008-ban elkészített 
előrejelzéseihez képest; felhívja a figyelmet a Bizottság azon értékelésére, amely szerint 
ez az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében a szén-dioxid árát körülbelül 
30 EUR/tonnára emeli, azaz a 20%-os csökkentési célkitűzés eléréséhez 2008-ban 
becsülthöz hasonló szintre;

12. támogatja a Bizottság által készített elemzést, amely szerint a további erőfeszítésnek a 
kibocsátás-kereskedelem rendszerében részt vevő és azon kívüli ágazatok közötti 
költséghatékony megosztása továbbra is azonos az éghajlat-változási 
intézkedéscsomagban szerepelővel;

13. egyetért a Bizottság azon elemzésével, amely szerint az erőfeszítéseknek a 
kibocsátáskereskedelemben részt vevő és azon kívül maradó ágazatok közötti 
költséghatékony megosztásával és 25%-os nemzeti erőfeszítéssel (a fennmaradó részben 
pedig ellentételezéssel) megvalósított csökkentés célértékének 30%-ra emelése 
1,4 milliárd egységnyi kibocsátáskereskedelmi kvótacsökkentésnek felelne meg; 

14. felhívja a figyelmet annak lehetőségére, hogy a kibocsátáskereskedelem módosítását az 
árverezésre rendelt egységek törlésével hajtsák végre; úgy véli azonban, hogy valamennyi 
ágazatnak részt kell vállalnia; 

15. elismeri, hogy a költséghatékonyság szempontjából legnagyobb kibocsátáscsökkentési 
potenciál azokban a tagállamokban lelhető fel, amelyek esetében az egy főre jutó GDP 
jelenleg alatta marad az európai uniós átlagnak, továbbá hogy a kibocsátáscsökkentésnek 
a kibocsátáskereskedelem rendszerén kívüli ágazatokban való eléréséhez a kezdeti 
beruházások finanszírozását megkönnyítő állami beavatkozásra lehet szükség; 
hangsúlyozza, hogy az üvegházhatást okozó gázkibocsátások költséghatékony módon 
elért európai uniós csökkentésének elindításához szükség van az EU pénzügyi 
mechanizmusainak felülvizsgálatára; 

16. sajnálatát fejezi ki a miatt, hogy hiányoznak az üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
csökkentésének az energia- és erőforrás-hatékonyságban rejlő, negatív költségű 
potenciáljának kiaknázására irányuló intézkedések; felszólít a legalacsonyabb 
élettartamköltség elvének a környezetbarát tervezésről szóló irányelv szerinti intézkedések 
végrehajtása során való szigorú alkalmazására, a Bizottságot pedig felszólítja a 
módszertannak a „top-runner” megközelítéshez való igazodás szempontjai szerinti 
felülvizsgálatára; 
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17. felszólít az EU földhasználattal, földhasználat-változással és erdészettel (LULUCF) 
kapcsolatos konkrét céljainak megállapítására, amelyek az ágazat 
kibocsátáscsökkentéshez való hozzájárulása tekintetében állandóságot és környezeti 
integritást, valamint pontos nyomon követést és ellenőrzést biztosítanak; 

18. megismétli, hogy az EU kibocsátáscsökkentési célkitűzéseit elsősorban az EU-n belül kell 
elérni; emlékeztet arra, hogy a nemzetközi ellentételezés használata az EU gazdaságába 
való beruházást váltja ki, és késlelteti a nemzeti csökkentést az EU-ban; 

Járulékos előnyök és hatások

19. meggyőződése, hogy a korai cselekvés Európa versenyképességét hosszú távon rendkívül 
előnyösen befolyásolná, hiszen Európa így erős pozíciót tölthetne be az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiák rohamosan bővülő világpiacán; 

20. úgy véli, hogy a 2020-as 30%-os éghajlat-változási célkitűzésre való átállás helyreállítaná 
azt az innovációra való ösztönzést, amely a 20%-os célkitűzés elérésének 
megkönnyítésével elveszett;

21. megjegyzi, hogy az európai ökoiparágak körülbelül 3,4 millió főt foglalkoztatnak (teljes 
munkaidős egyenértékben kifejezve), amely a tízszerese az EU acélipari ágazata által 
2007-ben közvetlenül foglalkoztatottak számának; rámutat arra, hogy – a közelmúltban 
elkészült tanulmányok szerint – az EU éghajlat-változási célkitűzésének 30%-ra való 
emelése akár 6 millió további munkahely létrejöttéhez is hozzájárulhat Európában; 

22. úgy véli, hogy noha az ambiciózusabb éghajlat-változási célkitűzésre való átállás 
elsősorban a munkahelyteremtésre gyakorol kedvező hatást, intézkedéseket kell hozni a 
nagy szén-dioxid-kibocsátással járó munkahelyek nagyarányú elvesztését elszenvedő 
közösségek esetében a szerkezetváltás és a munkaerő átképzésének előmozdítása, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy a növekedést mutató új ágazatok elegendő 
mértékben férhessenek hozzá a megfelelően képzett munkaerőhöz;

23. hangsúlyozza a levegőminőség javulásához kapcsolódó járulékos előnyök nagyságát, 
amely a Bizottság becslései szerint 2020-ig 6,3 milliárd euró és 22 milliárd euró között 
lehet évente, figyelmen kívül hagyva a megbetegedések miatt felmerülő költségek 
csökkenésével kapcsolatos járulékos előnyöket; megjegyzi, hogy a további elemzések 
szerint a 30%-os célkitűzésre való átállásnak az egészség és a légszennyezés 
vonatkozásában megmutatkozó járulékos előnyei ezeket az összegeket a 6,3 milliárd 
eurótól a 35,8 milliárd euróig terjedő tartományba emelik, amelyen belül a magasabb 
érték a nemzeti erőfeszítések megléte esetén érhető el; 

24. tudomásul veszi azt a bizottsági elemzést, amely szerint a 30%-os kibocsátáscsökkentési
célkitűzés elérése 2020-ban – 88 USD hordónkénti 2020-as olajárat feltételezve –  
mintegy 40 milliárd euróval csökkentené az olaj- és gázbehozatalt; úgy véli, hogy ez az 
olajárbecslés valószínűleg nagyon visszafogott, mivel a Nemzetközi Energiaügynökség 
108 USD hordónkénti olajárat jelez előre (2010) 2020-ra, ami több mint 20%-kal növelné 
a kisebb energiabehozatal becsült előnyeit; 

25. hangsúlyozza, hogy a kibocsátáscsökkentés járulékos előnyei kizárólag az EU-n belül 
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elért kibocsátáscsökkentések vonatkozásában jelentkeznek, valamint amennyiben nagy 
hangsúlyt fektetnek a megnövelt energiahatékonysági beruházásokra; 

26. megállapítja, hogy a célszám 30%-ra való emelése több előnnyel, mint költséggel jár az 
Unió polgárai számára, és a kibocsátáscsökkentési célkitűzések nemzeti szintű elérése 
hozná a legnagyobb általános előnyt;

A kibocsátásáthelyezés kockázatának értékelése

27. megjegyzi, hogy a nagy energiafelhasználású ágazatoknak 2012-ben, az ETS második 
szakaszának végére valószínűleg igen jelentős számú, térítésmentesen kiosztott 
kibocsátási egységük marad, amelyet továbbvihetnek a 2013–2020 közötti szakaszba, ami 
a 2008-as évvel összevetve viszonylag jobb helyet biztosít számukra a nemzetközi 
versenyben; 

28. megjegyzi, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó nem energetikai 
ágazati kibocsátások nagyon nagy többségéért felelős létesítmények a válságot megelőző 
magas termelési szinteken alapuló termékspecifikus viszonyszám mértékéig kaptak 
térítésmentesen egységeket a 2020-ig tartó teljes időszakra; 

29. továbbra is aggályosnak tartja az EU éghajlat-változási politikájának társadalmi 
elfogadottságát aláásó váratlan bevételek jelentős potenciálját, és rámutat a 
vállalatáthelyezések bizonyítékainak hiányára; 

30. egyetért a Bizottságnak azzal az elemzésével, hogy a határokon hozott kiigazító 
intézkedéseket vagy a behozatalnak az ETS-be való felvételét az érintett ágazatok részére 
való teljes körű árverezéssel kellene kombinálni; úgy véli, hogy ilyen rendszert különösen 
bizonyos szabványosított áruk, például az acél, a cement és a villamos energia számára 
lenne érdemes megtervezni;

31. támogatja, hogy célzottabb megközelítést alkalmazzanak az ellentételezések minden 
alkalmazására, és hogy korlátozzák a legkevésbé fejletteken kívüli országokban a nagy 
energiafelhasználású ágazatokban keletkezett, a tiszta fejlesztési mechanizmus (CDM) 
szerinti egységek felhasználását, először például egy olyan szorzó alkalmazását jelentő 
intézkedések révén, amely szerint minden egyes, az ETS keretében kibocsátott tonnáért 
két CDM-egységet kellene beváltani; 

32. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Bevezetés
Az éghajlatváltozás miatt az emberiséget fenyegető veszély nem csökken, és a 2 °C-os 
felmelegedés hatásai sokkal súlyosabbak, mint korábban gondoltuk. Noha a szélsőséges 
időjárási jelenségeket nem lehet egyértelműen a globális felmelegedés számlájára írni, 
valószínű, hogy az éghajlatváltozás még inkább növeli a szélsőséges időjárási jelenségek 
gyakoriságát és intenzitását. 

Az, hogy a nemzetközi közösség Koppenhágában képtelen volt kötelező erejű, átfogó 
nemzetközi éghajlat-változási megállapodást kötni, nem jelenti azt, hogy az egyes országok 
ne tennének intézkedéseket. A cancúni találkozó eredményei azt bizonyítják, hogy az 
országok intézkedéseket tesznek, és a tárgyalások új erőre kaptak. Európa most 17,3%-kal 
marad alatta az 1990-es szén-dioxid-kibocsátási értékeknek.1 Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség várakozásai szerint a kibocsátások a 2008. évi szintek alatt stabilizálódnak –
további intézkedések nélkül, még a gazdasági fellendülés ellenére is.2

Az európai országoknak kritikus fontosságú döntéseket kell meghozniuk, ha meg kívánják 
őrizni jövőbeni jólétüket és biztonságukat. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
vonatkozó olyan nemzeti csökkentési célkitűzés felé való elmozduláshoz, amely megfelel az 
EU éghajlat-változási célkitűzéseinek, az egészségesebb gazdaság, a zöld munkahelyek 
számának növekedése és az innováció fejlődése társulhat.

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének hatékonysága
A határérték jelentős mértékű szigorítása nélkül az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU 
ETS) azt kockáztatja, hogy fölöslegessé válik a zöld technológiákba és az innovációba való 
beruházás ösztönzése tekintetében. A Bizottság elemzése3 rámutatatott arra, hogy a 20%-os 
éghajlat-változási célkitűzés szerint a kibocsátáskereskedelmi rendszer egységeinek feleslege 
2020-ra körülbelül 2,4 milliárd felhalmozott egységnek és fel nem használt nemzetközi 
kibocsátási egységnek felel majd meg. Ez a felesleg erélytelen ár kialakulásához vezet, és 
jelentős mértékben csökkenti az árverezésből származó azon bevételeket, amelyeket az 
éghajlatváltozással kapcsolatos technológiák és az energiatakarékossági beruházások 
ösztönzésére lehet felhasználni, ilyen módon teremtve további munkahelyek millióit.

Az előadó javaslata
Ennek fényében az előadó felkéri a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb, de legkésőbb 
2011 végéig terjesszen elő olyan javaslatokat, amelyek arra irányulnak, hogy az EU éghajlat-
politikai törekvései szerint 2020-ra 30%-kal csökkenjen az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása. 

A javasolt megközelítés az előadó véleménye szerint meglehetősen visszafogott. Az előadó 
úgy véli, hogy a tudomány és a 2 °C-os, de akár csak 1,5 °C-os éghajlatváltozás 
célkitűzésének fenntartása szempontjából sokkal helyénvalóbb volna az üvegházhatást okozó 
                                               
1 EKÜ, 2010. október
2 COM(2010) 569 végleges: Előrelépés a kiotói célkitűzések teljesítése felé, 5. o.
3 SEC(2010) 650., 34. o.
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gázkibocsátás 40%-os csökkentésére való átállás, amely az UNFCCC szerint is elismert 
célkitűzés. Az előadó tartózkodott attól is, hogy az EU éghajlat-politikai célkitűzésének a 
nemzeti szinten történő teljes mértékű elérését kérje, noha ez a javuló európai levegőminőség 
miatt további előnyöket hozna az európai polgárok számára, és ösztönözné az európai uniós 
gazdaságba történő beruházást.


