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Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának az éghajlatváltozás enyhítése érdekében 
történő sürgős korlátozását az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület közelmúltban készült 
jelentései is nyomatékosan alátámasztották. A Világbank egykori vezető közgazdásza, Sir 
Nicholas Stern a brit kormánynak készített jelentésében szintén hangsúlyozta, hogy „tetteink 
most és az elkövetkezendő évtizedekben a gazdasági és szociális élet terén a XX. század eleji 
világháborúkhoz és gazdasági visszaeséshez mérhető súlyos zavarok kockázatát vonhatják 
maguk után” (Stern-jelentés, 572. o.).

A 2007. március 8–9-i Európai Tanács meglehetősen nagyra törő stratégiát fogatott el e téren. 
Egy nemzetközi megállapodás keretében az Európai Unió és más iparosodott országok 
üvegházhatást okozó gázkibocsátásának az 1990-ben mért szintekhez képest 30%-os 
csökkentését tűzte ki célul 2020-ra.

Meglepő módon a Bizottságnak a kibocsátáskereskedelmi rendszer légi közlekedésre történő 
kiterjesztésére irányuló javaslata az egyedüli, éghajlatváltozás enyhítését célzó jogalkotási 
javaslat, amelyet jelenleg együttdöntési eljárás keretében tárgyalnak az európai 
intézményekben.

A szóban forgó javaslat Európai Parlamentben és egyéb intézményekben történő 
megvitatásának kimenetele döntően meghatározza majd az e téren megvalósuló jövőbeli 
politikát.

Vajon mennyire veszi komolyan az Európai Unió e kérdést, amikor konkrét jogszabályokról 
van szó?

Vajon meglelhetjük-e az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésének intelligens 
módját az európai ipar versenyképességének veszélyeztetése nélkül?

Vajon milyen üzenetet küldjünk harmadik feleknek?

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása a légi közlekedési ágazatban hatalmas növekedést
mutat. 1990-hez viszonyítva a kibocsátás napjainkra már mintegy 100%-kal1 emelkedett. 
Mindez drámaian eltér a 8%-os kiotói, illetve a 2012 utáni 30%-os európai uniós csökkentési 
célkitűzésektől. A légi közlekedésben részt vevő járművekből származó üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása „csupán” mintegy 3 %2, a légi közlekedési szektor bruttó hozzáadott értéke 
azonban 0,6 %-ra3 tehető. Nem férhet ahhoz kétség, hogy ez jelentős.

Mára minden EU-intézmény felismerte, hogy a fennálló problémát orvosolni kell, és hogy a 
kibocsátáskereskedelem megfelelő tervezés, valamint más intézkedésekkel való együttes 
alkalmazás esetén hasznos eszköz lehet.

  
1 Ez a számadat a jól ismert és megbízható 86 % (1990–2004), valamint a 2003/2004-es növekedésre (7,5 % 
évenként) épülő számadat összegéből származik (lásd az EEA 6/2006 sz. technikai jelentését; az Eurostat 2007. 
novemberi hírközleménye).
2 lásd COM(2005) 459.
3 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union [A légiközlekedési 
ágazat az Európai Unióban].
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A Bizottság javaslata korábbi európai uniós álláspontokkal összevetve

Az előadó kötelességének érzi, hogy javaslatát az Európai Parlament e kérdésben korábban
kialakított álláspontjaira alapozza. Az e tekintetben megvizsgálandó fő dokumentum 
mindenekelőtt az Európai Parlament 2006. júliusi állásfoglalása (Lucas-jelentés), amely több 
mint 80%-os támogatottságot élvezett (439 igen, 74 ellenszavazat). Ugyanakkor olyan egyéb 
dokumentumokat is meg kell vizsgálni, mint például a 2006. decemberi Morgan-jelentés, 
valamint az éghajlatváltozásról szóló 2007. februári állásfoglalás.

A 2006. júliusi állásfoglalásnak – az előadó által kulcsfontosságúnak ítélt – bekezdése 
kimondja, „hogy e politikai eszközöket oly módon kell megválasztani, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának csökkentése a lehető legnagyobb mértékű legyen, miközben az 
európai légitársaságok és az EU-n kívüli légitársaságok közötti verseny torzulása minimális 
maradjon, illetve a légi közlekedési ágazat és az egyéb közlekedési ágazatok közötti 
tisztességtelen verseny csökkenjen az EU-n belül” (lásd a parlamenti állásfoglalás 2. pontját).

A meglévő kibocsátáskereskedelmi rendszert szinte minden érdekelt fél erősen bírálja. Ezért 
rendkívül fontos a szóban forgó rendszer felülvizsgálata, valamint az egyes komolyabb hibák 
kijavítása a rendszer légi közlekedésre történő kiterjesztésekor.

Kiosztási módszer

A meglévő kibocsátáskereskedelmi rendszer egyik legfőbb hiányossága, hogy nem 
rendelkezik összehangolt kiosztási módszerrel. Több tagállam és az Európai Bizottság között
a nemzeti kiosztási tervek ügyében folyó jelenlegi vita is mutatja, hogy a kritériumok nem 
elég világosak. A tagállamonként teljesen eltérő kiosztási módszerek a verseny torzulásához 
vezetnek, továbbá meg kell jegyezni, hogy szinte mindegyik tagállam túllépte a kiosztási 
határértéket. A Bizottság egy, a légi közlekedés esetében alkalmazandó összehangolt kiosztási 
módszerre irányuló javaslattal válaszolt ezen alapvető bírálatokra. Minderre az ICAO 
nemzetközi előírásainak betartása érdekében is szükség van. A bizottsági javaslat egy
teljesítményértékelésből és árverésből álló kombinációt vázol fel, miszerint a tanúsítványok 
jelentős többségét teljesítményértékelés alapján, és csupán 3%-át árverésen osztanák ki az 
első időszakban (2011–2012). Az Európai Parlament 2006. júliusi állásfoglalásában teljes 
körű árverést kért. Ugyanakkor már ismertették egy alternatív stratégia főbb elemeit is, ezért 
lehetségesnek tűnik a Parlament 2006. júliusi álláspontja, valamint a Bizottság javaslata 
közötti kompromisszum megteremtése. Mindazonáltal, a bizottságnak és a Parlament 
egészének előbb határoznia kell az alkalmazandó teljesítménymutatókról, valamint az árverés 
mértékéről.

Az árverésekből származó pénzek felhasználása

Rendkívül fontos kérdés – kiváltképp a rendszer állami támogatása tekintetében –, hogy mire 
fordítják az árverésekből származó pénzbevételeket. A Bizottság javaslata alapján az 
árverésekből szármató bevételek felhasználása az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
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csökkentésére vagy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra korlátozódik majd. Az 
ENVI-bizottság a Lucas-jelentésben azt javasolta, hogy a bevételt fordítsák a környezetbarát 
közlekedési rendszerek költségeinek csökkentésére. Meg kell említeni, hogy a 
kibocsátáskereskedelem már kiterjed például a vasúti vállalatokra, amelyek jelentős 
összegeket fizetnek be áramdíj formájában. A tagállamok többségében bizonyos díjakat, 
adókat és egyéb intézkedéseket vezettek be, amelyek terheket rónak az olyan környezetbarát 
közlekedési rendszerekre, mint például az autóbuszok. A Parlament éghajlatváltozásról szóló 
2007. februári állásfoglalásában kéri az árverésből származó bevételeknek az egyéb terhek 
csökkentésére történő felhasználását, amellyel elkerülhető az állampolgárokra háruló általános 
terhek növekedése. Az előadó egy hasonló elképzelésekből álló javaslatot kíván benyújtani.

Alkalmazási kör és indulási időpont

A kérdés hosszú és nyilvánvalóan ellentmondásos megvitatását követően az Európai 
Bizottság javasolta az Európai Unió összes belső járatának bevonását a rendszerbe 2011.
január 1-jéttől. További, az Európai Unió repülőtereiről induló vagy oda érkező, például a 
London – New York vagy a Párizs – Isztanbul útvonalon közlekedő járatok bevonására pedig 
csak 2012-ben kerülne sor. Az Európai Parlament első lépésként kezdettől fogva kérte az 
Európai Unió repülőtereire érkező vagy onnan induló összes járatnak a bevonását a 
rendszerbe. Amint lehetséges, ki kell dolgozni egy egész világra kiterjedő rendszert, továbbá 
meg kell vizsgálni, hogy az egyes szomszédos országok – mint például Norvégia és Svájc –
miképp vonhatók be már kezdettől fogva a rendszerbe.

A rendszer indulási időpontjának kérdésére a bizottságnak és a Parlamentnek kell válaszolnia. 
Egyes érdekelt felek szerint a rendszert csupán 2013-ban kellene elindítani, mivel az 
egybeesik a Kyotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakának kezdetével. 
Gyakorlati okokból az első lehetséges indulási időpont 2010.

Kvóta

Az Európai Bizottság egy, a 2004 és 2006 közötti átlagkibocsátások 100%-án alapuló kvótát 
javasol. A Parlament állásfoglalásában szigorú határértékeket kér, és megemlíti, hogy azokat
a kyotói célkitűzések alapján kellene meghatározni. Egyes érdekelt felek a Parlament 
álláspontját egy 1990-es kibocsátási értékekre épülő 8%-os csökkentésként értelmezik. Ez 
valójában több mint 50%-os csökkentést jelentene a 2004 és 2006 közötti átlagkibocsátáshoz 
képest, mivel a kibocsátások 1990 és 2004–2006 között mintegy 100%-kal emelkedtek. Az 
előadó úgy véli, hogy egy ilyen határértéknek nincs reális alapja, mindazonáltal meg kell 
említeni azt az érvet is, miszerint a rendszer hitelességére és az egyéb ágazatokkal szembeni 
tisztességes bánásmódra való tekintettel egy 1990-től számított 100%-os növekedésnél 
szigorúbb határértékre van szükség.

További intenzív tárgyalásokra lesz szükség a jövőben a megfelelő határértékek megállapítása 
érdekében.
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Nyílt vagy zárt rendszer

A Bizottság azt javasolta, hogy ne hozzanak létre külön rendszert, hanem az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerét (EU ETS) jelentős korlátozások nélkül, teljes mértékben 
terjesszék ki a légi közlekedésre. Ez ellentétes a Parlament 2006. júliusi álláspontjával, 
amelyben a Parlament egy, a légi közlekedésre vonatkozó külön rendszer bevezetését 
javasolta. Ugyanakkor a Parlament már ismertette alternatív álláspontját, amelyben azt
javasolta, „hogy a repülésnek a szélesebb EU ETS-be történő esetleges bevonása esetén 
speciális feltételeket alkalmazzanak annak érdekében, hogy ne torzuljon a piac a kevésbé 
védett ágazatok hátrányára: korlátozzák a piacon vásárolható kibocsátási jogok mennyiségét 
és az engedélyek megvásárlásának lehetőségét ahhoz a feltételhez kössék, hogy már a 
kereskedés előtt el kell érni a kibocsátás szükséges csökkentésének egy részét” (lásd a 
parlamenti állásfoglalás 28. pontját).

Szorzó alkalmazása

A Bizottság – nyilván a kérdés belső megvitatását követően – azt javasolja, hogy ne 
alkalmazzanak szorzót a légi közlekedési ágazat kibocsátásának tekintetében. Számos 
érdekelt fél kérte a szorzó bevezetését annak számbavétele érdekében, hogy a légi 
közlekedésből származó üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának hatásai jóval 
meghaladják a kizárólag széndioxid-kibocsátásból eredő hatásokat. A Parlament 
állásfoglalásában kérte, hogy a légi közlekedés éghajlatra gyakorolt hatásainak összességével
a kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében foglalkozzanak.

Meg kell vizsgálni, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint egyértelműen megállapítható-e 
az éghajlatra gyakorolt teljes hatás, és hogy helyénvaló lenne-e e hatások ETS-en belüli 
kezelése, vagy más intézkedések bizonyulnak megfelelőbbnek.

Kiegészítő intézkedések

A Parlament 2006. júliusi állásfoglalása egyértelműen rámutat, hogy a 
kibocsátáskereskedelem nem az egyedüli létező megoldás a kihívás kezelésére. Fontos 
kiegészítő intézkedésnek számít – amely nem helyettesíti a kibocsátáskereskedelmet, hanem 
sokkal inkább azzal összhangban fejti ki hatását – a jobb légiforgalmi szolgáltatás. Erre 
irányuló kérését a Bizottság és a Parlament már többször is tolmácsolta. Meg kell vizsgálni, 
hogy miként ösztönözhetők a tagállamok a kérdés gyors megoldására.

A kormányzati járatok mentessége

Politikai szempontból rendkívül fontos a Bizottság által a kormányzati járatok esetében 
javasolt mentesség. Azon álláspontra alapozva, hogy a közszférának és kiváltképpen a 
politikusoknak élen kell járniuk a jó példában, a kormányzati járatokkal szemben alkalmazott 
mentesség – érthető módon – tiltakozást váltott ki a nyilvánosság körében. Az előadó úgy 
véli, hogy helyénvaló a szóban forgó mentesség eltörlése.
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