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B7-0000/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása az európai széndioxid-piac 2012. évi helyzetéről
(2013/0000(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az európai szén-dioxid-piac 2012. évi helyzetéről a Bizottsághoz intézett 
kérdésére (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– tekintettel „Az európai szén-dioxid-piac helyzete 2012-ben” című bizottsági jelentésre1,

– tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel „Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot meghaladó 
mérséklésére irányuló lehetőségek elemzése és a kibocsátás-áthelyezés kockázatának 
vizsgálata” című bizottsági közleményre (COM(2010)0265),

– tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye részes feleinek tizenötödik 
konferenciájára (COP 15) és a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként 
szolgáló, a részes felek 2009. december 7–18. között Koppenhágában, Dániában tartott 
ötödik konferenciájára (COP/MOP5) és a Koppenhágai Egyezményre,

– tekintettel az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzőkönyv projekt-
mechanizmusára tekintettel történő módosításáról szóló 2004. október 27-i 2004/101/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése 
céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre5,

– tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 

                                               
1 COM(2012)0652.
2 HL L 275., 2003.10.25., 32. o.
3 HL L 338., 2004.11.13., 18. o.
4 HL L 140., 2009.6.5., 63. o.
5 HL L 8., 2009.1.13., 3. o.
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irányelvtől való ideiglenes eltérésről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra1,

– tekintettel az Európai Unió 2008. decemberi éghajlat-változási és energiaügyi csomagjára, 

– tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemtervéről szóló, 2012. március 15-i állásfoglalására2,

– tekintettel „A 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv, egy energiagazdag jövő” témájáról 
szóló 2013. március 14-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 115 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv az üvegházhatású 
gázkibocsátás költséghatékony és gazdaságos módon történő csökkentésének 
előmozdítása érdekében létrehozta az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek 
Európai Unión belüli kereskedelmi rendszerét;

B. mivel a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének (5) bekezdése és 29. cikke értelmében a 
Bizottság nyomon követi az európai széndioxid-piac működését, és minden évben 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a széndioxid-piac 
működéséről, beleértve az árverések végrehajtását, a likviditást és a kereskedelem 
nagyságrendjét; 

C. mivel a hosszú távú beruházások tervezésének biztonsága és stabilitása érdekében a 
tagállamoknak, az energiaágazatnak és a polgároknak világosabb képet kell kapniuk arról, 
hogy milyen irányba tartanak az uniós éghajlat- és energiaügyi politikák, beleértve a 
2030-ra elérendő mérföldköveket és célkitűzéseket; 

D. mivel strukturális intézkedésekre van szükség az EU kibocsátáskereskedelmi 
rendszerében jelenleg fennálló kiegyensúlyozatlan piaci viszonyok kezelésére; 

1. tudomásul veszi a szén-dioxid-piac 2012. évi helyzetéről szóló bizottsági jelentést, amely 
az EU ETS megerősítését és hatékonyabbá tételét célzó strukturális intézkedésekre 
vonatkozó lehetőségeket vázol fel;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő jogszabályt a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer megerősítése érdekében; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő az Unió 2030-as éghajlat-
és energiaügyi kerettervére vonatkozó jogalkotási javaslatokat; úgy véli, hogy e 
jogalkotási javaslatoknak összhangban kell lenniük egy, az EU 2050-es CO2 
kibocsátáscsökkentési célkitűzéseire vonatkozó költséghatékony ütemtervvel; 

A szén-dioxid-piac helyzete

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0086.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2013)0088.
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4. megjegyzi, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer 2013. január 1-től új tervek szerint 
működik, beleértve a kibocsátási egységekre vonatkozó közösségi szintű összkvóta 
alkalmazását, az árverezést mint elsődleges kiosztási módszert, az ingyenes kiosztások 
szabályainak összehangolását, a megengedett típusú nemzetközi kibocsátási egységre 
vonatkozó szigorúbb szabályokat, valamint egy egységes uniós elektronikus 
nyilvántartást;

5. megjegyzi, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer működő infrastruktúrával rendelkező 
likvid piac, ezért technikailag a terveknek megfelelően működik; megjegyzi, hogy az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-os csökkentésére vonatkozó 2020-ra 
elérendő célkitűzés teljesülni fog; 

6. rámutat arra, hogy az a tény, hogy néhány tagállam néhány ágazatban túl sok kibocsátási 
egységet osztott ki, továbbá a gazdasági válság révén az ipari termelésben bekövetkezett 
visszaesés, az ETS harmadik szakaszára történő átálláshoz kapcsolódó átmeneti 
intézkedések, valamint a nemzetközi kibocsátási egységek beáramlása kibocsátásiegység-
többletet eredményeztek a piacon; megjegyzi, hogy az ETS második és harmadik szakasza 
kapcsolódik egymáshoz, ami azzal jár, hogy a kibocsátásiegység-többlet még sok évig 
hatással lesz a kibocsátáskereskedelemre;

7. emlékeztet arra, hogy 2012 végére mintegy kétmilliárd kibocsátásiegység-többlet 
halmozódott fel az ETS-ben, és ez a többlet csak növekedni fog, amennyiben nem 
történnek strukturális intézkedések;

8. rámutat arra, hogy a kibocsátásiegység-többlet ilyen jelentős felhalmozódása a vártnál 
alacsonyabb szénárakhoz vezet, ami kevésbé ösztönzi a szénszegény technológiákba 
történő beruházásokat, ugyanakkor egyre inkább fennáll annak a kockázata, hogy az EU-t 
az intenzív szénfelhasználású infrastruktúrák közé szorítja; elismeri, hogy az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra történő átállás komoly kihívást jelent, különösen az 
energiaigényes iparágak számára, azonban az alacsony szénárak miatt nincs innováció;

Strukturális intézkedések 

9. elismeri, hogy jelenleg az ETS az üvegházhatást okozó ipari gázkibocsátások 
csökkentésének és a biztonságos és fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiákra irányuló beruházások előmozdításának elsődleges – bár nem az egyetlen –
eszköze; 

10. megjegyzi, hogy az ETS-t strukturálisan tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy a 
rendszer képesebb legyen a gazdasági hanyatlás és fellendülés kezelésére, a befektetői 
biztonság helyreállítására és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő 
beruházásokkal és e technológiák használatával kapcsolatos, piaci alapú ösztönzők 
megerősítésére; emlékeztet arra, hogy hosszú távon kiszámítható és megbízható 
rendszerre van szükség;

11. elismeri, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer előre nem látott problémákkal 
szembesül, és hogy a felhalmozódó kibocsátásiegység-többlet több évre előre 
visszaszorítja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő befektetések 
előmozdításának ösztönzését; megjegyzi, hogy ez veszélyezteti az EU fő 
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kibocsátáscsökkentési mechanizmusának, az ETS-nek a hatékonyságát, amely úgy 
működik, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremt a versengő technológiáknak, 
rugalmasságot biztosít a vállalatoknak saját enyhítési stratégiáik kidolgozásához és 
konkrét intézkedéseket határoz meg a kibocsátásáthelyezés leküzdésére;

12. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el intézkedéseket a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
hiányosságainak orvoslása, valamint annak érdekében, hogy az az eredeti tervek szerint 
működhessen; javasolja az alábbi intézkedések belefoglalását:

a) a lehető leghamarabb nyújtsanak be jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak, amely 
többek között megvizsgálja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba 
történő befektetésekre irányuló ösztönzőkre gyakorolt hatásokat, illetve a 
kibocsátásáthelyezés kockázatát;

b) a lehető legkorábbi időpontban terjesszen elő jogszabályt a 2050. évi szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentési cél követelményeinek teljesítéséhez az 1,74%-os éves lineáris 
csökkentési követelmény módosítása érdekében;

c) tökéletesítse tovább a kiegyenlítő mechanizmusok használatát, például Európának a 
HFC-k terén működő ipari versenytársait támogató kiegyenlítő mechanizmusokhoz 
való hozzáférés korlátozása révén;

d) végezzen vizsgálatot a kibocsátási egységek árverésére vonatkozó legalacsonyabb ár 
megállapításának értékéről és tegye közzé azt; 

e) tegyen lépéseket a lényeges információk bevitelének fokozására és a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéke 
átláthatóságának növelésére a hatékonyabb nyomonkövetés és értékelés lehetővé tétele 
érdekében;

Nemzetközi viszonylat

13. rámutat, hogy az EU ETS megfelelő működését biztosító strukturális reformok 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy az EU megtarthassa vezető szerepét az éghajlatváltozás 
terén, valamint, hogy számos ország – például Kína és Ausztrália – az EU ETS példáját 
követve saját kibocsátáskereskedelmi rendszer bevezetésére vonatkozó jogszabályokat 
hajt végre vagy dolgoz ki; ezzel kapcsolatban emlékeztet arra, hogy stabil és kiszámítható 
kibocsátáskereskedelmi rendszer nélkül veszélybe kerül az EU éghajlat-változási 
politikájának hitelessége;

14. felszólítja az Uniót és partnereit, hogy a közeljövőben tárják fel az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere és egyéb, a globális szén-dioxid-piac létrejöttére 
irányuló kereskedelmi rendszerek közti kapcsolatok előmozdításának leghatékonyabb 
módját, melynek révén szélesíthető a csökkentési lehetőségek skálája, javítható a piaci 
nagyságrend, likviditás és átláthatóság, végső soron pedig biztosítható a források 
hatékonyabb elosztása;

Kibocsátás-áthelyezés
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15. megjegyzi, hogy a kibocsátásáthelyezés kockázata elleni legjobb védekezés a hatékony 
globális fellépés lenne, és hogy továbbra is különös gondot kell fordítani arra, hogy 
Európa erős alapokon álló iparral rendelkezzen;

16. megállapítja, hogy az ETS strukturális változásai szükségessé tennék a környezeti, 
gazdasági és társadalmi hatások, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
befektetésekre, a villamosenergia-árakra és az energiaintenzív iparágak 
versenyképességére gyakorolt hatások átfogó vizsgálatát, különös tekintettel a 
kibocsátásáthelyezés kockázatára;

17. hangsúlyozza, hogy a további kibocsátásáthelyezés potenciális kockázatának enyhítése 
érdekében a kibocsátáskereskedelmi rendszerek árverési bevételeit részben a nagy 
energiaigényű iparágakban megjelenő, áttörést jelentő technológiákba történő tőkeintenzív 
beruházásokra vagy a munkahelyteremtés egyéb formáinak ösztönzésére lehetne 
elkülöníteni;

°

°         °

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


