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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a piaci alapú eszközök a „szennyező fizet” elv végrehajtásának, továbbá szélesebb 
értelemben a termelés és a fogyasztás emberi egészség és a környezet szempontjából 
keletkező rejtett költségei költséghatékony módon történő figyelembevételének fontos 
eszközeit foglalják magukban;

B. mivel a környezeti szempontból káros támogatások reformja hozzájárulhat az 
éghajlatváltozás kezeléséhez, a fenntartható fejlődés előmozdításához és az EU 
nemzetközi versenyképességének fenntartásához;

1. úgy ítéli meg, hogy az Európai Tanács 2007. tavaszi brüsszeli ülésén elért megállapodás, 
mely szerint az EU 2020-ra az 1990-es szinthez1 képest legalább 20%-kal csökkenti az 
üvegházhatású gázok kibocsátását, további közös erőfeszítéseket kíván meg a 27 uniós 
tagállamtól, és ezek az erőfeszítések felmérések szerint éves szinten 0,19–0,24%-kal 
csökkentik a GDP-t;

2. megállapítja, hogy az európai gazdaságok a forgalmazott környezeti áruk világpiacán több 
mint 35%-os részesedéssel rendelkeznek, és ezért az európai vállalatok jó helyzetben 
vannak ahhoz, hogy előnyhöz jussanak a globális zöld gazdaságban, ami legalább részben 
kompenzálja a GDP-re gyakorolt hatást;

3. megjegyzi, hogy a piaci alapú eszközök meghatározott célokat szolgáló eszközök széles 
körét ölelik fel, mint például a szennyezés csökkentését (például a CO2-kibocsátás 
csökkentését) célzó kibocsátáskereskedelmi rendszerek, az árak és ezáltal a gyártók és 
fogyasztók magatartásának megváltoztatását célzó környezetvédelmi adók, a 
környezetvédelmi szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgáló környezetvédelmi 
díjak, a tisztább technológiák fejlesztésére irányuló környezetvédelmi támogatások stb.;

4. rámutat arra, hogy az utóbbi évek tapasztalatai szerint a „melyik eszköz a legjobb” kérdést 
„az eszközök mely kombinációja a legjobb” kérdés váltotta fel;

5. hangsúlyozza, hogy az eszközkombinációk kialakítása segíti a piaci alapú eszközök 
optimális alkalmazását; ebben az összefüggésben úgy ítéli meg, hogy a piaci alapú 
eszközök nagyban hozzájárulhatnak a lisszaboni program céljainak eléréséhez;

6. emlékeztet rá, hogy bizottsági tanulmányok arra a következtetésre jutottak, hogy a kiotói 
célok elérése 6,8 milliárd euróba kerülhet, de az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei EU-n belüli kereskedelmi rendszerének (EU-ETS) alkalmazásával az éves 
költségeket 2,9–3,7 milliárd euróra lehet csökkenteni;

7. úgy véli, hogy az átfogó koncepció keretében mind uniós, mind pedig nemzeti szinten 
                                               
1 Az 1990-es szint 4266,4 millió tonna CO2 egyenérték (15 tagú EU) és 1104,4 millió tonna CO2 egyenérték (a 
10 új tagország).
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elfogadott energia- és éghajlat-politikai intézkedéseket jobban össze kell hangolni a 
Lisszabonban és Göteborgban elfogadott célkitűzésekkel;

8. emlékeztet rá, hogy az energiaadóról szóló irányelv rendelkezik arról, hogy bizonyos 
körülmények között az adózást teljes egészében vagy részben alternatív piaci alapú 
eszközök válthatják fel, beleértve főleg az EU-ETS rendszert;

9. úgy ítéli meg, hogy a piaci alapú eszközök a külső hatások internalizálásának alkalmas és 
hatékony módját jelentik, sokkal gyakrabban kellene használni azokat, az igazgatási 
eszközöket azonban nem helyettesítik, csak kiegészítik;

10. kéri, hogy a környezetpolitikai célkitűzések elérése érdekében erőteljesebben alkalmazzák 
a piaci alapú eszközöket az egyes tagállamokban és az EU-ban, eközben azonban ügyelni 
kell arra, hogy a tagállamok adózási ügyekben fennálló szuverenitása ne torzítsa a 
versenyt;

11. rámutat arra, hogy az üzemanyagadó magas fokú keresleti rugalmatlansága miatt a 
fogyasztókra háruló adóteher politikai szempontból vitatható növelésére lenne szükség a 
kibocsátás észlelhető csökkenéséhez1;

12. egyetért a Bizottság azon elemzésével, hogy az EU-ETS a rendelkezésre álló leginkább 
költséghatékony, keresletre érzékeny és objektív piaci alapú eszköz az üvegházhatást 
okozó gázok Európai Tanács által kitűzött csökkentésének eléréséhez2;

13. ezért sürgeti a Bizottságot, hogy fokozatosan csökkenő felső határok bevezetésével 
erősítse meg az EU-ETS rendszert, és terjessze ki azt minden elsődleges kibocsátóra, 
mivel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatban 2020-ra 
vonatkozó célok elérésének ez a fő eszköze;

14. azon a véleményen van, hogy az energiaadóknak az üvegházhatást okozó gázok 
másodlagos és kiegészítő csökkentési eszközének kell maradniuk, kizárólag az olyan 
kibocsátások vonatkozásában, amelyek közvetve vagy közvetlenül nem vonhatók be az 
EU-ETS rendszerbe;

15. üdvözli, hogy az adózás és a kibocsátáskereskedelmi rendszerek mellett új pénzügyi 
eszközök vannak kialakulóban, nevezetesen az egyre nagyobb mértékben rendelkezésre 
álló zöld/etikai beruházások, például a zöld kötvények, amelyek fokozzák a tudatosságot 
és piaci alternatívákat teremtenek a befektetők számára;

16. elismeri a kockázatitőke-társaságok és a magántőke-társaságok támogató szerepét a kis 

                                               
1 A környezetvédelmi vonatkozású adók gazdasága, 3.1 táblázat „A benzin és a gázolaj értékesítése és adói az 
OECD európai országaiban (1994–2004)”.
2 Az energiaágazat például továbbra is kulcságazat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése 
szempontjából. A 2030-ra kitűzött célok szerint az összes csökkentés mintegy 66%-a innen származna. A 
villamosenergia-termelés legnagyobb részéből származó szén-dioxid-kibocsátás jelenleg az EU-ETS keretébe 
tartozik. Ugyanennek a célnak az eléréséhez egyéb intézkedések is hozzájárulhatnak, például a villamosenergia-
piac liberalizációja, beleértve a fogyasztók szabad szolgáltatóválasztását.
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szén-dioxid-kibocsátással járó technológiákba való befektetések terén;

17. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a környezeti szempontból káros támogatások 
megszüntetése alapvető kiegészítő intézkedést jelent, amely a fenntartható fejlődés és 
különösen azon célkitűzések elérésére irányul, amelyeket az EU állam- és kormányfői az
integrált éghajlat-változási és energiaügyi program tekintetében hagytak jóvá;

18. a Bizottság EU-ETS rendszerre vonatkozó közelgő hatásvizsgálata függvényében úgy 
véli, hogy az egész EU-ra kiterjedő egységes felső határ olyan lehetőség, amelyet – a 
kibocsátási egységeknek a Bizottság által 2020-ig hároméves csomagokban történő teljes 
körű árverezésével együtt – jobban meg kell vizsgálni, megfelelően mérlegelve a 
kibocsátási egységek árverezéséből származó bevételek felhasználásának módját (az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklése, K+F finanszírozása stb.), ezzel 
egyidejűleg pedig olyan újraelosztást biztosítva, amely – az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályok kellő figyelembevétele mellett – azoknak a tagállamoknak kedvez, 
amelyek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkenése érdekében tett 
erőfeszítéseik eredményeképpen kevesebbet szennyeznek;

19. e tekintetben hangsúlyozza, hogy a kibocsátások szükségszerű és jelentős csökkentésének 
költséghatékony módon történő elérése érdekében ösztönözni kell a világméretű szén-
dioxid-piac fejlődését, továbbá felveti, hogy az EU-ETS felső határa mint az Európa 
kibocsátási céljainak eléréséhez szükséges kényszerítő mechanizmus hangsúlyozása 
befolyásolni fogja e globális piac térnyerését az Európai Unión belül a már meglévő 
sikeres pénzügyi piacok mellett;

20. úgy ítéli meg, hogy az EU kereskedelmi partnereit ösztönözni kell arra, hogy hatékony 
intézkedéseket hozzanak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, 
illetve összehasonlítható és kölcsönösen elfogadott szabványokat dolgozzanak ki; azonban 
ott, ahol nem valósíthatók meg ilyen intézkedések, sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozza ki 
a szükséges ösztönzőket, mint például a szénadó-kiegyenlítési mechanizmusokat;
elismeri, hogy a versenynek kitett valamennyi ágazatra kiterjedő kötelező érvényű 
nemzetközi referenciaértékeket és kötelezettségvállalásokat előnyben kellene részesíteni a 
kereskedelmi partnerek közötti torzulások kompenzálására alkalmazott vámügyi 
kiigazítások esetleges elfogadásával szemben;

21. felhívja a Bizottságot, hogy kezdeményezze a jelenlegi adók és támogatások részletes 
felülvizsgálatát azzal a céllal, hogy értékelje hatékonyságukat az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése tekintetében;

22. kéri, hogy a piaci alapú eszközöket az egész EU-ban erőteljesebben alkalmazzák általában 
a környezetpolitikai célkitűzések elérése és különösen a külső költségek internalizálása 
érdekében, és ösztönzi például azt, hogy gyakrabban alkalmazzanak piaci alapú 
eszközöket az energiahatékonyság és az épületek hőszigetelésének támogatása céljából.
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