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RÖVID INDOKOLÁS

A. A kibocsátáskereskedelmi rendszer 

Az uniós intézmények által leghatározottabban és legkitartóbban szorgalmazott egyik 
szakpolitika pontosan a mind uniós, mind nemzetközi szinten zajló környezetvédelem és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, amit jól mutat az általa jóváhagyott számos jogi és 
gazdasági eszköz és – legmagasabb jogalkotói szinten – az Európai Unióról szóló szerződés 
3.2 cikke, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés egyik teljes címe.

2009-ben az EU azzal a céllal fogadta el az éghajlatváltozásra és az energiaügyre vonatkozó 
csomagot, hogy az uniós vezetők által 2007-ben sürgetett célkitűzéseket a gyakorlatba ültesse 
át. E célkitűzések között szerepel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának az 1990-es 
szinthez képest legalább 20%-kal való csökkentése 2020-ig, a megújuló energiaforrások 
arányának 20%-ra való növelése az Unió teljes energiafogyasztására vetítve, valamint az 
energiahatékonyság 20%-kal történő növelése.  

Rendkívül nagy jelentőségű az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen 
belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv (és későbbi 
módosított változatai). Az irányelv hatálybalépésével háttérbe szorulnak – jóllehet nem teljes 
mértében – az adóztatáson alapuló intézkedések, és olyan önálló piac jön létre, amelyben a 
kibocsátási egységekről szóló tárgyalások nem az államok között, hanem az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátói között zajlanak le. 

A piac lehetővé teszi a világszinten kibocsátott gázok összmennyiségének megszabott keretek 
közé szorítását a kibocsátható egységek számának korlátozásával. A kvóták segítenek „a 
szennyező fizet” elv megvalósulásában. A szennyezés költségeit annak kell vállalnia, aki a 
szennyező anyagot kibocsátja, és nem kollektíven kell viselni az abból származó terheket, 
mivel a kibocsátási kvóták által szabályozott kibocsátott gázok valós mennyiségének tükrében 
felmerülő költségek magukat a kibocsátó vállalatokat terhelik akár a kvóták piacon történő 
megvásárlása, akár kevésbé szennyező technológiákba történő beruházás, akár a termelés 
csökkentése révén a kvóták által szabályozott kibocsátási szint megtartása érdekében. 

E mechanizmusok révén a kibocsátáskereskedelemből származó gazdasági előnyöket 
nyilvánvalóan nem a társadalom egésze kapja (vagyis maga az állam, amint ez az adók 
esetében történik), hanem ezek a hatékonyabban működő magánvállalkozókhoz kerülnek, 
akiket a piac – természetéből adódóan – jutalmaz vagy fizet.

B. Jelenlegi helyzet és megoldási lehetőségek 

Mindezek alapján szükség van a kibocsátási egységek iránti kereslet és kínálat közötti 
egyensúlyra a rendszer helyes működése érdekében.  Ennek egyik központi elemét képezi a 
szén-dioxid árának olyan szinten tartása, amely elősegíti a kibocsátás csökkentését 
hatékonyabb technológiába való befektetések által, ami alapvető feltétele a szénszegény 
gazdaságra történő áttérésnek. Ez a mechanizmus egyaránt létfontosságú mind az EU 
iparpolitikája, mind energiapolitikája szempontjából.   
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A gazdasági válság okozta nehéz helyzet és az árak zuhanása következtében a kibocsátás 
mértékéhez képest többlet keletkezett a nemzetközi kibocsátási egységek terén. A Bizottság 
ezt a többletet 2012 elejére 955 millió egységre becsüli. További súlyosbodás várható, ha 
figyelembe vesszük a 2013-ra előre jelzett többletet, melynek okai a 2013. január 1-jével a 3. 
szakaszra történő átálláshoz közvetlenül kapcsolódó átmeneti elemek, és amely a kibocsátási
egységek és nemzetközi kreditek kínálatának jelentős átmeneti növekedését eredményezi 
majd.

Az irányelv reformjával az Európai Bizottság célja, hogy pontosítsa a végrehajtási hatáskörét 
a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítése módozatainak viszonyában. A 
javasolt módosítás célja, hogy az árverés időbeli ütemezését kivételes esetekben a kibocsátási 
egységek piacának helyzetéhez igazítsa. E felülvizsgálat összhangban áll azokkal a jövőbeli 
szükséges strukturális reformokkal, amelyek célja, hogy választ adjanak a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer kihívásaira. 

Mivel piacról van szó, elvben és általánosságban saját szabályainak kell megteremteni 
megfelelő működését. Mindazonáltal a piac nem határolódhat el radikálisan a hatóságok 
beavatkozásától, mivel a kettő kiegészíti egymást. Meg kell jegyezni, hogy magát a piacot 
olyan hatóság hozta létre és kezdte működtetni mesterséges módon, amely azután beavatkozik 
és felügyeli azt. Mindezt az átláthatóság és a folyamatos újraelosztás céljával teszi. Ez nem 
kizárólag ennek a piacnak a sajátossága, hanem más típusú értékpapírpiacok állandó 
jellemzője is egyben.      

Ugyanakkor, mivel az adóztatás mint lehetséges megoldás helyett az Unió az önálló piac 
létrehozása mellett döntött, fontos, hogy a hatóságok korlátozott mértékben avatkozhassanak 
csupán be, szigorú ütemezés és feltételek mellett. Az irányelv reformja nem adhat teljes 
mértékben szabad kezet a Bizottságnak, hogy alapjaiban módosítsa a piac szabadságát 
biztosító szabályokat. Ellenkező esetben a rendszer működése alapjaiban károsodna, és 
olyanná alakulna át, amely már más típusú eljárási módokat, illetve átfogó reformot igényel.

A javaslat összhangban áll a Bizottság energiahatékonysági irányelvvel kapcsolatban nemrég 
létrejött megállapodásában tett ígéretével, miszerint felülvizsgálná az árverések ütemezésének 
3. fázisát, amelyet a Parlament külön kért a tárgyalások során.

Az előadó összességében támogatja a Bizottság javaslatát.

******

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes szakbizottságot, hogy indítványozza az 
Európai Parlamentnek, hogy az első olvasat során elfogadandó álláspontjában hagyja jóvá a 
Bizottság javaslatát.


