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Köszönetnyilvánítás
A Life PlanUp projektet az Európai Unió LIFE programja keretén belül finanszírozták. A projekt készítői az Európai
Éghajlatvédelmi Alapítvány nagylelkű támogatásáért is köszönetüket nyilvánítják.

Jogi nyilatkozat
Ezt az Útmutató az EU éghajlati és ágazati szén-dioxid-mentesítési politikáihoz kiadványt a LIFE + program keretén
belül az Európai Bizottság, valamint az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány finanszírozta.
A LIFE + program átfogó célja, hogy a politika-alakítás és végrehajtás változásainak katalizátora legyen a
környezetvédelemmel és éghajlatváltozással kapcsolatos célok elérésére vonatkozó megoldások és helyes gyakorlatok
kidolgozásával és terjesztésével, valamint innovatív környezetvédelmi és éghajlatváltozási technológiák
előmozdításával.
Az ebben a jelentésben foglalt információk és álláspontok a szerző(k) véleményét tükrözi(k), és nem szükségszerűen
egyeznek meg az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával.
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Összefoglaló
Az éghajlatváltozás - vagy a globális felmelegedés - a Föld átlagos felszíni hőmérsékletének melegedésére vonatkozik.
A tudósok között nagyarányú egyetértés van abban a tekintetben, hogy az éghajlatváltozás elsődlegesen a fosszilis
tüzelőanyagok ember általi használatának tulajdonítható, ami szén-dioxidot és egyéb üvegházhatású gázokat bocsát ki a
levegőbe. Az éghajlatváltozás manapság a legnagyobb fenyegetést jelenti a társadalom egésze számára, az
éghajlatváltozás hatásait azonban valószínűleg a világon mindenhol a legszegényebbek és legelesettebbek aránytalanul
nagy mértékben érzik meg. Válaszul erre minden évben globális tárgyalásokra került sor azóta, hogy 1992-ben a
globális felmelegedés korlátozásának céljából létrehozták az Egyesült Nemzetek Szövetségének (UNFCCC)
éghajlatváltozási keretegyezményét.
Ennek a dokumentumnak a célja segíteni a civil társadalmi szervezeteket és a helyi területi önkormányzatokat a
hatályos európai jogszabályok és politikák jobb megértésében, hogy minden országban csökkentsék az
üvegházhatásúgáz-kibocsátást, és végül enyhítsék az éghajlatváltozás legveszélyesebb következményeit. A jelentés
áttekintést nyújt az éghajlatvédelemmel kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokról az uniós jogalkotással összefüggésében;
ez részletezi az EU éghajlat- és energiapolitikai keretét a 2020 - 2030-as időszakra, és elmagyarázza, hogy ezek milyen
módon kapcsolódnak az átfogó nemzetközi éghajlati célokhoz, és az EU ezeken belüli kötelezettségvállalásaihoz.
Jelen dokumentum, miközben áttekintést nyújt az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszeréről, elsősorban a
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe nem tartozó ágazatokra – közlekedés, mezőgazdaság és építkezés – kiterjedő
jogalkotásra helyezi a hangsúlyt. Ezek az ágazatok együttesen (kibocsátáskereskedelmi rendszerbe nem tartozó ipari és
hulladékágazattal együtt) az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csaknem 60%-át teszik ki. Ez az útmutató azt
vizsgálja, hogy milyen uniós jogszabályok vannak hatályban ezen ágazatok kibocsátásainak csökkentésére, és azt is,
hogy milyen nemzeti intézkedéseket lehet végrehajtani. Ezenkívül felméri, hogy a jelenlegi tagállamok hogyan
boldogulnak kibocsátás-csökkentési céljaik elérésével.
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Betűszavak jegyzéke
CAP
CAR
CC
COP
CO2
CO2e
CSO
ECA
EEA

Common Agricultural Policy (közös agrárpolitika)
Climate Action Regulation (éghajlatpolitikai cselekvési rendelet)
Congestion charging (forgalmi torlódással kapcsolatos díjak)
Conference of the Parties (felek konferenciája)
szén-dioxid
szén-dioxid-egyenérték
Civil Society Organisation (civil társadalmi szervezet)
European Court of Auditors (európai számvevőszék)
European Environment Agency (európai környezetvédelmi ügynökség)
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EED
Energy Efficiency Directive (energiahatékonysági irányelv)
ESD
Effort Sharing Decision (vállaláselosztási határozat)
ESD
Effort Sharing Decision (vállaláselosztási rendelet)
EU
Európai Unió
EU ETS
EU Emissions Trading System (Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere)
EUA
European Union Allowance (Európai Unió kibocsátási egysége)
GHG
Greenhouse gas (üvegházhatású gáz)
GST
Global Stocktake (globális értékelések)
ICCT
International Council on Clean Transport (tiszta közlekedés nemzetközi tanácsa)
ICE
Internal Combustion Engine (belső égésű motor)
IED
Industrial Emission Directive (irányelv az ipari kibocsátásokról)
IMO
International Maritime Organisation (nemzetközi tengerészeti szervezet)
LEZ
Low Emission Zone (alacsony kibocsátású zóna)
LRA
Local Regional Authority (helyi területi önkormányzat)
LRF
Linear reduction factor ( lineáris csökkentési tényező)
LTRS
Long-term renovation strategies (hosszú távú felújítási stratégiák)
LULUCF
Land Use, Land Use-Change, and Forestry (földhasználat, földhasználat-változás és erdőgazdálkodás)
MS
Member State (tagállam)
MTOE
Million tonnes of oil equivalent (millió tonna olajegyenérték)
NDC
Nationally Determined Contribution (nemzeti hozzájárulás)
NEC
National Emissions Ceiling (nemzeti kibocsátási határértéke)
NECP
National Energy and Climate Plan (nemzeti energia- és éghajlat-politikai terv)
NEEAP National Energy Efficiency Action Plans (nemzeti energiahatékonysági cselekvési terv)
Non-ETS
Non Emissions Trading System (nem az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerébe tartozó)
NREAP
National Renewable Energy Action Plans (megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési
tervek)
PPM
Parts per million (részecske per millió)
RDP
Rural Development Programme (vidékfejlesztési program)
UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change (Egyesült Nemzetek Szövetségének
éghajlatváltozási keretegyezménye)
VECTO
Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (jármű energiafogyasztását kiszámító eszköz)
ZEV
Zero Emission Vehicle (nulla kibocsátású jármű)
ZLEZ
Zero and Low Emission Zone (nulla és alacsony kibocsátású zóna)
ZLEV
Zero and Low Emission Vehicle (nulla és alacsony kibocsátású jármű)
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Bevezetés és kontextus
Éghajlatváltozás
Az 1950-es évek előtt a szén-dioxid (CO2) koncentráció kibocsátási szintje a Föld légkörében nem emelkedett 280
részecske per millió (ppm) érték fölé az utóbbi 800.000 évben 1,2. 2013. május 2-án azonban a CO2 globális légköri
koncentrációja először érte el egy nap folyamán a 400 ppm értéket 3. A 400 ppm jelentős érték, mivel ez a bolygó
bizonytalansági övezetének központi pontja az emberiség úgynevezett biztonságos cselekvési terét illetően. A Földrendszer és a környezetvédelem tudósai egy csoportja (Johan Rockström, a Stockholm Resilience Centre-től és Will
Steffen, az Australian National University-től, vezetésével) szerint, és az emberiség boldogulásához a legmagasabb
megengedhető koncentráció 350 ppm, vagyis az 1980-as évek közepén meghaladott szint4. 2018 júniusától a
szezonálisan kiigazított átlagos koncentráció mintegy 407 ppm5, és emelkedőben van. A CO2 növekedése a
legfontosabb antropogén kibocsátás, amely növeli a Föld légkörében visszatartott hő mennyiségét, és éghajlatváltozást
eredményez6. De egyéb üvegházhatású gázok is kifejtik hatásukat, többek között a metán, a dinitrogén-oxid, valamint
egy sor kisebb koncentrációjú nyomgáz 7.
Az éghajlatváltozás a természeti katasztrófák és aszályok gyakoriságának növekedésére, az óceánok elsavasodására, a
hőmérsékletváltozásra és a tengerszint emelkedésére vonatkozik, hogy csak néhányat említsünk. Ez olyan emberi
tevékenységek által okozott globális probléma, amelyeknek növekvő környezeti, társadalmi és gazdasági költségei
vannak.

Az Európai Szállítmányozási és Környezetvédelmi Szövetség és a LIFE PlanUp projekt
Jelen dokumentumot az Európai Szállítmányozási és Környezetvédelmi Szövetség írta a Karbonpiac-Figyelő (Carbon
Market Watch, rövidítve CMW) koordinációja alatt, és az Európai Környezetvédelmi Iroda és az Energiavárosok
Szövetsége közreműködésével. Ez eleget tesz a Life+ PlanUp projekt C5.2. tevékenysége kézzelfogható eredményének,
amelynek célja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaságra
való áttérés, és hatékony és ambiciózus 2030-as nemzeti energia- és éghajlat-politikai terv megvalósítása. A Life+
PlanUp projekt három ágazatra fókuszál - közlekedés, építkezés és mezőgazdaság - és kezdetben öt európai tagállam Magyarország, Lengyelország, Románia, Spanyolország és Olaszország – éghajlat- és energiapolitikájára összpontosít,
ahol szükség van az éghajlattal és energiával kapcsolatos fellépés erősítésére nemzeti, regionális és helyi szinten
Ez a dokumentum útmutatásul szolgál az európai éghajlat- és energiapolitikákhoz, különösen azokra az ágazatokra való
tekintettel, amelyekre az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere nem tér ki, noha egy rövid összefoglalót arról
is nyújt, hogy miben áll ez, és milyen kibocsátásokra terjed ki. A célja az, hogy a civil társadalmi szervezetek és a helyi
területi önkormányzatok jobban megértsék az összefüggést, amely keretén belül a nemzeti energia- és éghajlat-politikai
terveket kidolgozzák. Célja segíteni ezeknek a szervezeteknek jobban megérteni, hogy a különböző ágazatoknak milyen
mértékben járulnak hozzá az Európai Unió teljes szén-dioxid kibocsátásához, a kibocsátás-csökkentési célok hogyan
oszlanak meg ezen különböző ágazatok között, és milyen mechanizmusok állnak rendelkezésre, amelyek segítik az
országokat ezek figyelemmel tartásában és elérésében. Ezenkívül részletekkel szolgál az éghajlati keretszabályokról,
ismerteti ezek figyelemmel tartásának módját, és azt, ahogyan a tagállamok boldogulnak egyéni céljaik elérésével.
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https://climate.nasa.gov/climate_resources/24/graphic-the-relentless-rise-of-carbon-dioxide/
scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/wp-content/plugins/sio-bluemoon/graphs/co2_800k.png
3
https://climate.nasa.gov/news/916/for-first-time-earths-single-day-co2-tops-400-ppm/
4
https://www.climatestewards.org/resources/atmospheric-co2/
5
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html
6
https://unfccc.int/sites/default/files/6_lequere13sed2.pdf
7
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
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Az éghajlatvédelemmel kapcsolatos nemzetközi tárgyalások: az UNFCCC-től
Párizsig
Az Egyesült Nemzetek Szövetségének éghajlatváltozási keretegyezménye (UNFCCC)
Az Egyesült Nemzetek Szövetségének éghajlatváltozási keretegyezménye - UNFCCC néven ismert - volt az
éghajlatváltozással kapcsolatos első nemzetközi egyezmény. Az 1994-ben hatályba lépő egyezmény meghatározza azon
cselekvés kereteit, amelynek célja az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának stabilizálása „az
éghajlatrendszerbe való veszélyes emberi beavatkozás elkerülése érdekében”8; más szavakkal megpróbálja
csökkenteni az üvegházhatások gázok kibocsátását, hogy korlátozza a környezetváltozásra gyakorolt emberi hatást.
Az UNFCCC tudomásul vett egy sor olyan szempontot, amelyek a tárgyalások alapjául szolgáltak. Megállapítja. hogy a
Föld légkörének a változása és ennek nemkívánatos hatásai „az emberiség közös ügye”. Jelentőségteljesen megjegyzi,
hogy a “történelmi és jelenlegi kibocsátások legnagyobb része” az iparosodott országokból származik, és, noha a
fejlődő országok egy főre jutó kibocsátása „viszonylag alacsony”, az ő részük a globális kibocsátásban „növekedni fog
társadalmi és fejlődési igényeik teljesítése érdekében” 9. Ennélfogva az egyezmény tudomásul veszi, hogy az összes
ország részvételére szükség van a „hatékony és megfelelő nemzetközi válaszadáshoz”, de kiemeli, hogy ezt „közös de
differenciált felelősségek elvével összhangban, és képességeiknek megfelelően” kell megtenniük.
A tárgyalások minden évben folytatódnak a Felek egymást követő konferenciáin (COP) keresztül.

A Kiotói Jegyzőkönyv
A következő hatályba lépő klímaegyezmény a Kiotói Jegyzőkönyv volt (2005-ben), amely meghatározta az első jogilag
kötelező kibocsátás-csökkentési célokat a fejlett országok számára. Mivel azonban számos nagy kibocsátó nem vesz
részt a Kiotói Jegyzőkönyvben - nevezetesen az Egyesült Államok -, ez a globális kibocsátások mindössze 12%-ára
terjed ki10.
Mindezidáig két kötelezettségvállalási időszakban (valamint próbaidőszakban) egyeztek meg:

●

Első időszak (2008-12) – az iparosodott országok vállalták, hogy átlagosan 5%-kal csökkentik a kibocsátásokat
az 1990-es szinthez képest

●

Második időszak (2013-20) – a felek vállalták, hogy legalább 18%-kal csökkentik a kibocsátásokat az 1990-es
szinthez képest

Mi az Európai Unió célja?
A Kiotói Jegyzőkönyv lehetővé tette, hogy az EU és tagállamai - a jogszabály elfogadása időpontjában 15-en - közösen
csökkentsék kibocsátásukat11. Az EU ezért kötelezettséget vállalt, hogy tagállamai 2008-2012 között közösen összesen
8%-kal csökkentik kibocsátásukat (ez nagyobb mint a Kiotói Jegyzőkönyv 5%-os összesített csökkentési célja),
továbbá kötelezettséget vállalt, hogy a kibocsátást 2020-ig átlagosan 20%-kal csökkenti az 1990-es szinthez képest.

A párizsi egyezmény
Előreugrunk egy évtizeddel, és eljutunk a mindezidáig legfontosabb klímaegyezményhez - a 2015-ös párizsi
egyezményhez. Ez határozza meg az első nemzetközileg kötelező kibocsátás-csökkentési célkitűzéseket az összes
ország számára (mivel a Kiotói Jegyzőkönyv csak a fejlett országok számára kötelező célkitűzéseket tartalmazta).
A kormányok abban a hosszú távú célban állapodtak meg, hogy a globális átlagos hőmérséklet-növekedést jóval
kevesebb mint 2°C fokkal az iparosodás előtti szint felett tartják, azzal a céllal, hogy ezt a növekedést 1,5°C-ra
8

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
10
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/kyoto_1_en;
2012-ben Kanada is kilépett a Kiotói Jegyzőkönyvből: https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol
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korlátozzák. Egy alulról felfelé építkező megközelítés keretében a párizsi egyezmény meggyőzi az egyes nemzeteket,
hogy saját kibocsátás-csökkentési célkitűzéseiket a nemzeti hozzájárulásokon keresztül határozzák meg - ez (a saját
maguk által meghatározott célkitűzés) az oka annak, hogy az egyezményt kötelező nem kötelező erejű egyezménynek
nevezték. 2023-tól kezdődően, majd ötévenként, az országok globális értékelésen keresztül felmérik, hogy vajon
együttesen jól haladnak-e a párizsi egyezmény hosszú távú céljainak elérése felé. Ezek az értékelések tájékoztatnak a
következő nemzeti hozzájárulások felméréséről, amelyeknek előrehaladást kell mutatniuk a célt illetően 12.
Mi az Európai Unió célja?
Az EU 2014-ben, a párizsi találkozó előtt beküldte saját tervezett nemzeti hozzájárulását, és tagállamai részéről közösen
1990-hez képest legalább 40%-os kötelező belső csökkentési célra vállalt kötelezettséget az üvegházhatású gázokat
illetően 2030-ig.

Mit jelent mindez az Európai Unió számára?
A fenti kibocsátás-csökkentési célok elérése érdekében számos rendeletet és mechanizmust vezettek be.
Bevezették az - energia- és ipari ágazatokra kiterjedő - EU ETS-t, hogy segítsenek a tagállamoknak elérni kiotói
céljaikat, és költséghatékony kibocsátás-csökkentést érjenek el. Minden egyes kiotói célt egy, az ETS-ágazatok számára
érvényes kibocsátási költségvetésre, és egy másik kibocsátási költségvetésre osztottak fel, azon ágazatok számára,
amelyekre az ETS nem terjed ki (főleg a közlekedési, építkezési, mezőgazdasági és hulladékágazatok), és kibocsátási
egységeket osztottak ki a tagállamoknak. Ezen nem-ETS kibocsátások szabályozására bevezették a vállaláselosztási
határozatot, amelyet később az éghajlatpolitikai cselekvési rendelettel helyettesítettek (vállaláselosztási rendeletként is
ismert).
Ezenfelül, annak érdekében, hogy uniós szinten 2030-ig biztosítsa a kibocsátások 40%-os csökkentésének elérését, az
EU előírja a tagállamok számára nemzeti éghajlat- és energiapolitikai tervek benyújtását, amelyekben felvázolják, hogy
hogyan szándékoznak eleget tenni nemzeti éghajlat- és energia kötelezettségeiknek.
Ne felejtsük el: a nemzetközi éghajlatváltozási tárgyalások célja a globális üvegházhatású gázok kibocsátásának
stabilizálása annak érdekében, hogy elkerüljük az éghajlati rendszerbe való emberi beavatkozás veszélyes
következményeit. Az IPCC13 által nemrég kiadott jelentés szemlélteti annak plusz veszélyét, ha megengedjük, hogy a
globális felmelegedés az iparosodás előtti szintnél 2 fokkal nagyobb értéket érjen el, ennek 1,5 fokra való
korlátozásához képest. A fél fokos különbség jelentősen súlyosbítja az aszály, az áradások, a szélsőséges meleg és a
szegénység kockázatát többszáz millió ember számára. A jelentés szerint a globális felmelegedés 1,5 °C fokra való
korlátozására irányuló bármely hosszú távú stratégia megköveteli tőlünk, hogy 2050-ig elérjük a globálisan nettó nulla
kibocsátást, a CO2 légkörből való jelentős eltávolításával az követően 14. Azonban széles körben elismert tény, hogy az
EU céljai és a szélesebb globális nemzeti hozzájárulások távolról sem elegendőek az ehhez szükséges kibocsátáscsökkentések eléréshez. Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának 2018-as jelentése (a kibocsátási szakadékról szóló
2018. évi jelentés), megállapítja, hogy a jelenlegi nemzeti hozzájárulások utáni menetrendek 2100-ig mintegy 3 fokos
globális felmelegedéshez vezetnek, további felmelegedéssel azt követően15. Azt javasolja, hogy a cselekvés
megháromszorozására van szükség, ha 2 fokra akarjuk korlátozni a globális felmelegedést (és célunk 1,5 fog kell
legyen!).
Következésképpen nagyobb kibocsátás-csökkentési célkitűzésekre van szükség uniós és a tagállamok szinten egyaránt.
Sürgősen változtatni kell azokon a politikákon (és finanszírozáson), amelyek a fosszilis tüzelőanyag iparban
alkalmazott tisztább technológiákba való befektetésre összpontosítanak. Mindezt szem előtt tartva ezen jelentés
megvizsgálja a bevezetett mechanizmusokat, hogy segítsen Európának elérni ezeket a kibocsátás-csökkentéseket.
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https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/topics/science/workstreams/cooperation-with-the-ipcc/ipcc-special-report-on-global-warming-of-15-degc
14
http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/sr15/sr15_spm_final.pdf
15
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=204ff6b7e1EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_28_08_28&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-204ff6b7e1-189774485
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A 2020-ra szóló éghajlatváltozási és energiaügyi csomag
Mi a 2020-ra szóló éghajlatváltozási és energiaügyi csomag?
Az unió 2020-ra szóló
éghajlatváltozási
és
energiaügyi
csomagja
meghatározza
az
üvegházhatású
gázok
kibocsátás-csökkentéssel, a
megújuló
energiaforrásokkal és az
energiahatékonysággal16
kapcsolatos célkitűzéseket,
szabályokat és irányítást. Ne
feledjük, hogy az EU és
tagállamai
a
Kiotói
Jegyzőkönyv
szerint
kötelezettséget
vállaltak,
hogy 2020-ig 20%-kal az
1990-es szint alá csökkentik
a kibocsátásokat (a második
kötelezettségvállalási
időszakban).
Ezzel Ábra 1: EU28 kibocsátások az ETS és a nem-ETS ágazatokban. Az EEA 2018-as üvegházhatást okozó gázokra
összhangban
az
EU vonatkozó közösségi nyilvántartási jelentése. Az emlékeztető tételeket tartalmazó T&E elemzés (lásd 14. oldal)
intézkedéscsomagot
dolgozott ki az energiabiztonság és a versenyképesség növelésére, és a Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségei
teljesítésére. Az ennek eredményeként 2007-ben eldöntött, és 2009-ben elfogadott 2020-as EU csomag kötelező célokat
határoz meg annak biztosítására, hogy az EU eléri 2020-as éghajlattal és energiával kapcsolatos célkitűzéseit:
-

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése (az 1990-es szintről)
Az energia 20%-a megújuló energiaforrásokból
Az energiahatékonyság 20%-os javulása

Ez az átfogó keret Európát egy tisztább gazdaság felé vezető útra állítja, azonban a tényleges kibocsátás-csökkentéseket
a nemzeti politikák határozzák meg.

Az üvegházhatású gázokra vonatkozó
célkitűzések - hogyan fogják ezeket elérni?

2020-as

kibocsátás-csökkentési

Két fő mechanizmust dolgoztak ki annak biztosítására, hogy az EU egészében elérje célkitűzését, ami a kibocsátásnak
az 1990-es szinthez képest 20%-kal való csökkentése 2020-ig:
EU ETS. A kibocsátást 21%-kal kell csökkenteni 2005-höz képest.
Vállaláselosztási határozat (ESD) a nem-ETS ágazatok számára. Ezeket a kibocsátásokat hozzá kell adni
egészen egy összesen 10%-os csökkentéshez 1990-hez képest. Minden uniós országának egyéni kötelező
kibocsátási célja van gazdagságától függően.

16

Ezt a közös célkitűzést differenciált, jogilag kötelező nemzeti célkitűzésekké alakították át mind a 15 EU tagállam számára, amely
a luxemburgi 28%-os csökkentéstől a portugáliai 27%-os növekedésig terjed: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-0758_en.htm
11

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS)
Az EU ETS egy „korlátozd és kereskedj” típusú rendszer, ami azt jelenti, hogy meghatároz egy korlátozást („kalapot”)
az üvegházhatású gázok kibocsátásnak mennyiségére, amelyet a szabályozott létesítmények ki szabad bocsássanak, és
lehetővé teszi, hogy a létesítmények egymás között kereskedjenek ezekkel a kibocsátási egységekkel 17. Mintegy 11 000
erőmű és gyártóüzem esik az ETS-hatálya alá az EU 28 tagállamában és Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában,
valamint néhány légitársaság. Összesen, az EU-ban az ETS az uniós üvegházhatású gázok mintegy 45%-ára terjed ki.

Pontosan mik a kibocsátási egységek, és hogyan vannak kiosztva?
Minden létesítmény vagy erőmű az Európai Unió kibocsátási egysége (EUA)
néven ismert kibocsátási egységeket vásárolhat, illetve adhat el. Egyetlen
kibocsátási egység jogot ad tulajdonosának egyetlen tonna CO 2
kibocsátására (vagy azzal egyenlő mennyiségű két erősen üvegházhatású
gáz, dinitrogén-oxid (N2O) és perfluor-szénhidrogének, kibocsátására)18. Az
évek során a kibocsátási egységek száma csökken, ami azt jelenti, hogy
kevesebb kibocsátást szabad okozni - ezt nevezik a lineáris csökkentési
tényezőnek (LRF).

Az ingyenes kiosztás problémái

Nem ösztönzi az ipart a széndioxid-mentesítésre.

Egyenlőtlen versenyfeltételek a
tiszta technológia számára.

Az uniós tagállamok
kormányainak elfogy a pénze.

Nincs meggyőző bizonyíték, hogy
a szénszivárgás jelentős
kockázatot jelent az ipar számára.

A kibocsátási egységek kiosztása két módon történik: árverezés és ingyenes
kiosztás. Az árverezés a kibocsátási egységek kiosztásának alapértelmezett
módszere, világos ösztönzést teremt a tiszta befektetéshez. Az erőművek
aukciókon kell ajánlatot tegyenek a kiosztási egységekért, vagy más létesítményektől kell megvásárolniuk ezeket. Az
ipari ágazatoknak, mint például a cement-, acél- és vegyszerágazatoknak ingyenesen vannak kiosztva kibocsátási
egységek. Ez azért történik így, mivel a kormányok aggódtak, hogy ezek a létesítmények áthelyezhetik termelésüket
más országokba, ahol kisebbek a gyártási költségek; ez globális szinten növelné a kibocsátásokat, és úgynevezett
„szénszivárgást” okozna.
A 2013-2020-as időszakban összeállítottak egy jegyzéket azokról az ágazatokról, amelyek feltételezhetően jelentős
szénszivárgási kockázatnak vannak kitéve, és 100%-osan ingyenes kibocsátási egységeket osztottak ki. A
szénszivárgási kockázatnak kitett többi olyan ágazatnak, amelyek nem kerültek be a jegyzékbe, csökkentették az
ingyenes kibocsátási egységeit (a 2013-as 80%-ról 30 %-ra 2020-ban).

Mi az EU célja az ETS-ágazat kibocsátás-csökkentését illetően?
Az EU ETS 2005-ös bevezetése óta négy kereskedési időszak volt, amelyek közül hármat a 2020-ra szóló
éghajlatváltozási és energiaügyi csomag vesznek figyelembe.
2005-2007: Az első kereskedési időszak
Ez elsősorban próbaidőszak volt, megtanulni, hogy hogyan lehet a legjobban üzemeltetni a rendszert. A kibocsátási
egységek túlkínálata azt jelentette, hogy a vállalatok többet bocsáthatnak ki, és ez a kibocsátási egységek többletéhez
vezetett a piacon. Ez végül ahhoz vezetett, hogy 2007-ben egy kibocsátási egység ára 0-ra esett.
2008-2012: A második kereskedési időszak
- 2008 elején Izland, Norvégia és Liechtenstein csatlakozott az ETS-hez.
Az első kereskedési időszak felülértékelését követően 6,5%-kal csökkentették a kibocsátási egységek számát, azonban
a gazdasági válság kevesebb kibocsátást eredményezett, ezért csökkent a kibocsátási egységek iránti kereslet. Ismételten
hangsúlyozzuk, hogy a fel nem használt kibocsátási egységek többlete leszállította a szén árát, kisebb ösztönzést
jelentve ezáltal a kibocsátások csökkentésére.
2013-2020: A harmadik kereskedési időszak
- 2013 elején Horvátország csatlakozott az ETS-hez.

17
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https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/factsheet_ets_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/factsheet_ets_en.pdf
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Mivel a rendszert mindkét korábbi időszakban a kibocsátási egység túlkínálata jellemezte, drasztikusan megújították.
Egy fokozatos váltásra került sor bizonyos számú ingyenes kibocsátási egység árverezésre bocsátásával (noha számos
ingyenes kiosztás folytatódik). Meghatározták, hogy a létesítmények kibocsátási szintjének korlátozását évente 1,74%kal kell csökkenteni, ami azt jelenti, hogy 2020-ban ezen ágazatok üvegházhatásúgáz-kibocsátása 21%-kal kisebb lesz,
mint 2005-ben. Ráadásul a kibocsátási egységek piaci többletének csökkentésére szolgáló rövid távú intézkedésként
2014-2016 között a Bizottság elhalasztotta 900 millió kibocsátási egység árverezését 2019-2020-ig (az árverezések
késleltetése néven ismert)19.

A légiközlekedés és az EU ETS
2012. január 1-től az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül üzemeltető légitársaságoknak figyelniük és
jelenteniük kellett kibocsátásaikat, majd a megfelelő mennyiségekben kibocsátási egységeket kellett cseréljenek20. A
légitársaságoknak minden évben adnak egy bizonyos számú forgalmazható egységet kibocsátási szintjük fedezésére. Ha
kibocsátási szintjeik meghaladják ezt a mennyiséget, akkor más, többlettel rendelkező ágazatoktól vásárolhatnak
egységeket. A teljes 2013-2020-as időszakra a kibocsátási szint korlátozása 5%-kal a 2004-2006-os évek átlagos éves
kibocsátási szintje alatt volt meghatározva.
A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 2016-os közgyűlésének határozatát követően az EU úgy döntött, hogy
érvényben marad a szabály, amely szerint az EU ETS csak az EGT-n belüli kibocsátásokat szabályozza (azon javaslattal
szemben, hogy a rendeletet terjesszék ki a EGT-be érkező, onnan induló és az EGT-n belüli járatokra). Ezt új határozták
meg, hogy 2023-ban felül kell vizsgálni.
2016 októberében a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet elfogadott egy határozatot egy globális piaci alapú
intézkedés bevezetésére, a légiközlekedésből származó nettó kibocsátások
2021-ig történő csökkentésére21. Az eredményezett nemzetközi légi
közlekedés kibocsátás-kompenzációra és a kibocsátás csökkentésére
vonatkozó rendszerének (Corsia) célja a CO2 kibocsátások stabilizálása a
A Corsia-javaslattal kapcsolatos problémák
2020-as szinten, előírva a légitársaságoknak, hogy 2020 után

Egyes légitársaságok és kormányok
azt akarják, hogy a Corsia legyen az
ellensúlyozzák kibocsátásaik növekedését. Ez azt jelenti, hogy a
egyetlen eszköz a légiközlekedés
légitársaságoknak figyelni kell az összes nemzetközi járatuktól származó
szabályozására, ami visszalépést
kibocsátást (nem csak azokét, amelyek az EGT-n belül repülnek), és
jelentene a jelenlegi ETS-hez képest.

A kibocsátás-csökkentések 2027-ig
ellensúlyozniuk kell a Corsia hatálya alá eső járatok kibocsátásait szénönkéntesek lesznek.
dioxid kvótákat vásárolva olyan kezdeményezésektől, amelyek csökkentik

A kibocsátás-csökkentések mérésének
a kibocsátásokat (például megújuló energia). Azonban ennek a
kiindulópontja a 2020-as szint lesz,
mechanizmusnak a szabályait még véglegesíteni kell, és nagyon
amikor a kibocsátások várhatóan még
nagyobbak lesznek.
valószínű, hogy a rendszer a gyenge minőségű kvóták és az alternatív
üzemanyagok használatát egyaránt el fogja ismerni. Ugyanakkor az ipar és
néhány állam sürgeti, hogy a Corsia legyen az egyedüli és kizárólagos
intézkedés az ágazat kibocsátásainak csökkentésére, ami erősen korlátozná
azon képességünket, hogy csökkentsük ennek az ágazatnak a
kibocsátásait.

A hajózás és az EU ETS
A nemzetközi hajózásra22 jelenleg nem terjed ki az EU ETS. Az Európai Parlament és a Tanács azonban 2017-ben
megállapodott, hogy azon lesznek, hogy 2023-ig a hajózás is kerüljön bele a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe, ha a
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) nem tesz kellő előrelépést egy világos CO 2 stratégia irányába23.
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https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation_en
21
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation_en
22
A belvízi hajózást az alább tárgyalt éghajlatpolitikai cselekvési rendelet szabályozza.
23
https://www.maritime-executive.com/article/eu-emissions-trading-system-excludes-shipping-for-now
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Milyen hatással volt az EU ETS a szén-dioxid-kibocsátásokra és az iparra?
Némelyek úgy vélték, hogy egy kibocsátáskereskedelmi rendszer bevezetése - például az európai vállalatok által
kibocsátható szén-dioxid mennyiség korlátozása - gyengítené az európai ipar versenyképességét. Az OECD egy új
jelentése (2018) azonban24 megállapította, hogy 2005-2012 között, miközben a kibocsátást 10%-kal csökkentették
ebben az időszakban, a bevételek és a „befektetett eszközök” növekedtek.

Emlékeztető tételek az üvegházhatású gázok tagállami nyilvántartó rendszerében
Ez a jelentés az üvegházhatásúgáz-kibocsátások arányait vizsgálja az európai gazdaságban, a tagállami UNFCCCjelentések alapján. Miközben a belföldi légi közlekedési és hajózási tevékenységeket az egyes tagállamok esetében a
közlekedési ágazat szerint jelentették (IPCC-kód: 1.A.3), a nemzetközi légi közlekedési és nemzetközi hajózási
kibocsátások (ezeket nemzetközi széntárolóknak nevezik) olyan emlékeztető tételeknek számítanak, amelyeket
jelentenek, de amelyek nem számítanak bele a teljes kibocsátásba. A légi közlekedés esetében ezt azt jelenti, hogy a légi
közlekedés kibocsátásainak elszámolásában van egy nem egybevágó átfedés, és emiatt az éghajlatváltozás mérséklésére
vonatkozó rendeletben is, mivel a nemzetközi EU-belüli járatok nincsenek belefoglalva a tagállami teljes kibocsátásba.
Az üvegházhatású kibocsátási nyilvántartások minden esetben a tüzelőanyag értékesítéseken alapulnak. A légi
közlekedés esetében ez megfelel az összes induló járatnak (amelyeknél a felvett tüzelőanyag kicsi), és ezért ésszerű
megközelítése az európai légi közlekedési tevékenységhez kapcsolódó kibocsátásoknak. A hajózás esetében azonban
általában nem ez a helyzet, mivel a nagy hajók üzemanyagot tudnak tárolni, és nem szükségszerűen kell tankolniuk,
miközben Európában vannak. A nómenklatúrát félretéve, a nemzetközi légi közlekedéshez és hajózáshoz társuló
kibocsátások az európai szállítási tevékenységhez kapcsolódnak, és ezért ilyenként kell elszámolni. Ennélfogva ebben a
jelentésben a nemzetközi tárolók, eltérő rendelkezés hiányában, beleszámítanak az európai összmennyiségbe, az egyes
ágazatok arányát eredményezve.

Vállaláselosztási határozat - nem-ETS ágazatok
A 2013-2020 közötti időszakra vonatkozóan a vállaláselosztási határozat kulcsfontosságú annak biztosításában, hogy a
nem ETS-ágazatok teljesítsék kibocsátás-csökkentési célkitűzéseiket a 2020-ra szóló éghajlatváltozási és energiaügyi
csomagnak megfelelően. Ezek az ágazatok magukban foglalják a közlekedést, építkezést, mezőgazdaságot, nem-ETS
ipart és hulladékot, együttesen az EU belső kibocsátásainak csaknem 60%-át teszik ki.
Ez a vállaláselosztási határozatot a legnagyobb éghajlati eszközzé teszi a kibocsátások csökkentését illetően. Fontos
azonban megjegyezni, hogy a vállaláselosztási határozat csak egy keretet hoz létre a tagállamokban a kibocsátáscsökkentéséhez, nem írja elő, hogy a tagállamok hogyan csökkentsék a kibocsátást.

Mi az EU célja a nem ETS-ágazatokat illetően?
Ezekre az ágazatokra a 2005-ös szintnél 10%-kal kisebb összesített célkitűzés volt megállapítva 2020-ig. Ez az
összesített célkitűzés a tagállamok számára kötelező érvényű nemzeti kötelezettségvállalásokká van átalakítva
viszonylagos gazdagságuk alapján (az egy lakosra eső bruttó hazai termékben (GDP) mérve); célok a leggazdagabb
számára megállapított 20% csökkentéstől a legkevésbé gazdag számára megállapított 20%-os növekedésig terjednek.

24

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4819b016en.pdf?expires=1544173487&id=id&accname=guest&checksum=C97B6B5832F986F53E9BC07D62333A89
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Ábra 2: A 2013 és 2020 közötti üvegházhatásúgáz-kibocsátások nemzeti határértékei az ESD értelmében: EEA.

A rendelet a Kiotói Jegyzőkönyv által szabályozott üvegházhatásúgáz-kibocsátásokra terjed ki, annak 2008-2012-es
első kötelezettségvállalási időszaka alatt: szén-dioxid (CO2), metán (CH4), dinitrogén-oxid (N2O), fluorozott
szénhidrogének, perfluor-szénhidrogének, és kén-hexafluorid (SF6).
2014-ben a vállaláselosztási határozat hatálya alá eső ágazatokban a teljes kibocsátás már 13%-kal kisebb volt, mint
2005-ben25. Ez ténylegesen azt jelenti, hogy 2014-2020 között a legtöbb ország képes csökkenteni kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseit, és egyes esetekben akár meg is tudja fordítani a kibocsátások csökkentésére tett korábbi
erőfeszítéseit.

Hogyan áll az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének elérését illetően?
2016-ban az EU teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátása 4.441 megatonna (Mt) széndioxid-egyenérték (CO2eq.) volt, ami
azt jelenti, hogy a kibocsátás 22%-kal kisebb voltak az 1990-es szinthez képest26. De a becslések azt sugallják, hogy
2016-tól 2017-ig a kibocsátás 0,6%-kal növekedett. Ennek ellenére az EU jó úton halad, hogy 2020-ig elérje kibocsátáscsökkentési célkitűzését, ami 20%-kal kisebb, mint az 1990-es szint.

A megújuló energiaforrásokra vonatkozó 2020-as célkitűzések
A uniós országok kötelező uniós és nemzeti célkitűzéseket is elfogadtak a megújuló energiaforrások arányának
növelésére saját energiafogyasztásukban a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv értelmében. A vállaláselosztási
határozathoz hasonlóan ezek a kötelező célkitűzések a megújuló energiaforrásainak kezdeti arányát tükrözik az illető
országokban, és azon képességüket, hogy ezt növeljék, az úgynevezett megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti
cselekvési tervek által megvalósuló nemzeti kiterjesztésükre irányuló világos menetrenddel együtt.
25

https://ec.europa.eu/clima/policies/effort/implementation_en
Ebbe a számban azonban nincs benne a földhasználatból, földhasználat-változásból és erdőgazdálkodásból (LULUCF) származó
kibocsátás; tartalmazza viszont a légi közlekedésből (a nemzetközi járatokat is beleértve) származó összes kibocsátást, amelyre az
uniós célkitűzés kiterjed.
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Mi az uniós célkitűzés a megújuló forrásokból származó energiát illetően?
Az EU megállapodott a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a teljes bruttó energiafogyasztásban
képviselt 20%-os részarányára vonatkozó célkitűzés elérésében. Ez a célkitűzés az uniós tagállamok egyéni nemzeti
célkitűzéseire van felosztva, általában lehetőséget adva a tagállamoknak megválasztani saját célkitűzéseik elérésének
módját. A közlekedési ágazat esetében a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv meghatározta, hogy az uniós
országoknak gondoskodniuk kell, hogy 2020-ig a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagaiknak legalább 10%-a
megújuló energiaforrásokból származzon.

Hogyan áll az EU ennek elérését illetően?
Egy közelmúltban az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentése szerint a megújuló energiaforrások 17,4%-át
tették ki az EU utolsó évi (2017-es) végső energiafogyasztásának, de ez csak kevéssel több mint a 2016-os 17%.
Miközben az EU még mindig jó úton halad, hogy 2020-ig teljesítse a minden országra kiterjedő 20%-os megújuló
energiaforrásokra vonatkozó célkitűzését, a nemzeti célkitűzések teljesítéséhez szükséges menetrend nagyobb üteművé
és kevésbé költséghatékonyabbá válik. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség megállapította, hogy 20 uniós ország
jó úton halad, hogy 2020-ig elérje megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti célkitűzését, de ez öttel kevesebb
mint 2016-ban. Számos országban az előrehaladás lassulása a teljes energiafogyasztás növekedésének tulajdonítható,
ami az energiafogyasztásban a megújuló energiaforrások részarányának csökkentését okozta.

A 2020-as energiahatékonysági célok
Az energiahatékonyság növelésére irányuló intézkedések az energiahatékonysági tervben, az energiahatékonysági
irányelvben és az épületek energiateljesítményéről szóló irányelvben vannak meghatározva.

Mi az uniós célkitűzés az energiahatékonyságot illetően?
Az energiahatékonysági irányelv meghatározza a politikai útitervet a 2012
irányelv értelmében meghatározott uniós szintű célkitűzés 20%-kal
nagyobb energiahatékonyság 2020-ig; az EU 2020-as elsődleges
energiafogyasztása legfeljebb 1.474 Mtoe (millió tonnányi kőolajnak
megfelelő mennyiségű), illetve a végső energiafogyasztás legfeljebb
1.078 Mtoe lehet. 2014. április 30-ig (majd utána háromévenként) minden
tagállamnak be kellett nyújtania a Bizottságnak saját nemzeti
energiahatékonysági cselekvési tervét. A tagállamoknak minden évben be
kell számolniuk a bizottságnak előrehaladásukról céljaik elérését illetően.

Mit kell tartalmazniuk a nemzeti energiahatékonysági cselekvési
terveknek?

- 2020 időszakra. Az energiahatékonysági

Elsődleges energiafogyasztás = egy ország
teljes energiaigénye (az energetikai ágazat
fogyasztása + átalakítási veszteség +
elosztási veszteség + a felhasználók végső
energiahasználata).
Végső energiafogyasztás = a
végfelhasználók (háztartások, ipar,
mezőgazdaság… az energetikai ágazat
felhasználásának kivételével) teljes
energiafogyasztása.

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési terveknek tartalmazniuk kell a
tagállam
energiafogyasztásának
elemzését,
a
nemzeti
energiahatékonysági célkitűzésekre vonatkozó adatokat és az ezekkel kapcsolatos fejlődést. Ezek vagy az elsődleges
vagy a végső energiafogyasztáson, illetve az elsődleges vagy végső energiamegtakarításon alapulhatnak, de együttesen
az EU 20%-os összesített energiahatékonysági célkitűzésének elérését kell eredményezniük. Az országoknak az
alábbiakat kell figyelembe venniük:
-

a fennmaradó költséghatékony energiamegtakarítási kapacitás
a GDP alakulása és előrejelzése
az energiaimport és -export változása
az összes megújuló energiaforrás, nukleáris energia fejlesztése, szén-dioxid-leválasztás és -tárolás

Hogyan áll az EU ennek elérését illetően?
Az EU-nak az energiahatékonysággal kapcsolatos 2020-as célkitűzései elérése érdekében fokoznia kell erőfeszítéseit az
energiafogyasztás legutóbbi 2016-os növekedését követően. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek a 2017-es
elsődleges és végső energiafogyasztásra vonatkozó előzetes becslései szerint nehéz lesz az ütemterv-előirányzat szintek
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alatt maradni. Ez főleg a széleskörű gazdasági fellendülésnek tulajdonítható, valamint annak a ténynek, hogy a
tagállamok energiahatékonysági célkitűzései, amikor ezeket uniós szinten együtt számítják, kevésbé nagyszabású
javulást eredményeznek az energiahatékonyságban, mint az EU egészére meghatározott célkitűzés.

A 2030-ra szóló éghajlatváltozási és energiaügyi keret
Mi a 2030-ra szóló éghajlatváltozási és energiaügyi csomag?
Az EU 2020-ra szóló éghajlatváltozási és energiaügyi csomagján alapuló 2030-ra szóló csomagja meghatározza az
üvegházhatású
gázok
kibocsátásának
csökkentésével,
a
megújuló
energiaforrásokkal
és
az
energiahatékonysággal27 kapcsolatos megújított célkitűzéseket, szabályokat és irányítást. 2014-ben az EU beküldte
nemzeti hozzájárulását az UNFCCC-hez, kötelezettséget vállalva maga és tagállamai nevében az üvegházhatású
gázok kibocsátásának 40%-os közös csökkentéséért 2030-ig (1990-hez képest). A 2014 októberében elfogadott 2030as csomag ugródeszkát biztosít a párizsi egyezmény hosszú távú célja - a szén-dioxid-semleges gazdaság - felé, és
előzetes mechanizmusokat alakít ki, ügyelve arra, hogy az EU jó úton haladjon a párizsi egyezmény szerinti
kötelezettségei teljesítése felé. 2030-ra három kulcsfontosságú kötelező célt határoz meg:
-

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának legalább 40%-os csökkentése (az 1990-es szinthez képest)
A megújuló energiaforrásokból származó energia legalább 32%-os részaránya
Az energiahatékonyság legalább 32,5%-os javítása (indikatív célkitűzés)

Mint ahogyan a 2020-as csomag esetében, ez a keret fontos, de végül a nemzeti tagállamoktól függ, hogy ezen kitűzött
célt olyan politikákká alakítsák át, amelyek csökkentik a kibocsátásokat. Ezeket a politikák az EU-nak jóváhagyásra
beküldendő nemzeti éghajlat- és energiapolitikai tervekben lesznek részletezve (további információk a 21-23.
oldalakon)

Az üvegházhatású gázokra vonatkozó
célkitűzések - hogyan fogják ezeket elérni?

2030-as

kibocsátás-csökkentési

A 2020-as csomagban található két fő mechanizmus mellett még két stratégiát dolgoztak ki annak biztosítására, hogy
uniós szinten elérik a üvegházhatásúgáz-kibocsátás 40%-os csökkentését:

-

EU (ETS. Ezeket a kibocsátásokat 43%-kal kell csökkenteni 2005-höz képest.
Földhasználat, földhasználat-változás és erdőgazdálkodás (LULUCF). Az ebből az ágazatból származó
kibocsátásokat ellensúlyozni kell.
Éghajlatpolitikai cselekvési rendelet (CAR) a nem-ETS ágazatok számára. Ezeket a kibocsátásokat hozzá kell
adni egészen egy összesen 30%-os csökkentéshez 2005-hez képest. Minden uniós országának egyéni kötelező
kibocsátási célja van gazdagságától függően.

Ezen három mechanizmus mellett az EU kidolgozott egy uniós energiastratégiát, és emellett egy irányítási stratégiát,
amely minden tagállamnak előírja, hogy bizonyítékokat nyújtson be arról, ahogyan éghajlattal és energiával kapcsolatos
céljaikat teljesíteni tervezik. Ezek a nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveket is ebben a részben tárgyaljuk az arra
vonatkozó információkkal együtt, hogy az állampolgárok és a civil társadalom hogyan vehet részt kidolgozásukban és
végrehajtásukban.

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere
Az EU ETS egy „korlátozd és kereskedj” típusú rendszer, amely mintegy 11000 erőmű és gyártóüzem kibocsátásait
teszi ki. Részletesebb magyarázatért lásd a fenti 12.-15. oldalakat.
27

Ezt a közös célkitűzést differenciált, jogilag kötelező nemzeti célkitűzésekké alakították át mind a 15 EU tagállam számára, amely
a luxemburgi 28%-os csökkentéstől a portugáliai 27%-os növekedésig terjed: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-0758_en.htm
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2021-2030: A negyedik kereskedési időszak
Az ETS-ágazatok esetében (energetika, ipar és egyes légitársaságok) a kibocsátást 2030-ig 43%-kal kell csökkenteni
2005-höz képest. 2015-2018 között az EU ETS-t felülvizsgálták, kísérletet téve, hogy megbirkózzanak a kibocsátási
egységek többletének folyamatos problémájával. A felülvizsgálat részeként, az arány, amellyel évente a kibocsátási
egységek plafonját csökkentik (LRF) 1,74%-ról 2,2%-ra növekedett (2013-2020 között)28. Az árverezéseknek a
harmadik kereskedési időszakban való késleltetése mellett a Bizottság létrehozott egy piaci stabilitási tartalékot, egy
hosszú távú intézkedést az egységek piac többletének csökkentésére. A 2014-2016 között késleltetett 900 millió
egységet 2019-2020-ban áthelyezik az piaci stabilitási tartalékba, bármely ki nem osztott egységgel együtt 29. A
Bizottság minden évben felméri, hogy hány egység van a piacon, és meghatározza, hogy át kell-e ezeket helyezni a
piaci stabilitási tartalékba, illetve hogy kell-e ebből egységeket áthelyezni és visszahelyezni a piacra. A fölöslegben lévő
kibocsátási egységeket évente megszüntetik 2023-tól kezdődően - a tagállamoknak lehetőségük lesz megszüntetni az
erőművek bezárásával kapcsolatos kibocsátási egységeket.
Az egységek korlátozásának ezen növelése ellenére, az ETS még mindig nincs összhangban a párizsi klímaegyezmény
céljaival. Valójában 2,2%-os lineáris csökkentési tényezővel az energetikai és ipari ágazatokból származó kibocsátások
csak 2058-ig érnék el a nettó nulla értéket - sokkal később, mint a párizsi egyezménynek megfelelő 2040-es nulla
kibocsátási menetrend30.
Ahogy fent említettük, 2013-2020-tól, azoknak az ágazatoknak, amelyek feltételezhetően jelentős szénszivárgási
kockázatnak vannak kitéve, 100%-osan ingyenes egységeket osztottak ki. A szénszivárgási kockázatnak (de nem
„jelentős” kockázatnak) kitett többi olyan ágazatnak fokozatosan csökkentették az ingyenes egységeit (a 2013-as 80%ról 30 %-ra 2020-ban). A 2020 utáni időszakban a „jelentős kockázati” listára fel nem vett iparoknak tovább csökkentik
az ingyenes egységeit 30%-ról nullára 2030-ig.

Az Innovációs és Modernizációs alapok
Annak érdekében, hogy segítsenek az energiaintenzív iparágaknak és az energia ágazatnak teljesíteni az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való átmenet feladatait, a módosított EU ETS-irányelv két új alapot hozott létre:

●

Az Innovációs alap támogatja az innovatív technológiák és az áttörést jelentő innovációk alkalmazását az
iparban. Ez a NER300 program szerint terjeszti ki a támogatást. A rendelkezésre álló támogatás összege legalább
450 millió kibocsátási egység piaci értékének felel meg.

●

A Modernizációs alap támogatja a befektetéseket az energetikai ágazat és a szélesebb energiarendszerek
modernizálásába, fokozza az energiahatékonyságot, és elősegíti az igazságos átmenetet 10 alacsonyabb
jövedelemmel rendelkező tagállam szén-dioxid-függő régiójában. Árverezésen keresztül körülbelül 310 millió
egység lesz finanszírozva, melyek becsült teljes értéke 6,2 milliárd euró.

A Földhasználat, földhasználat-változás és erdőgazdálkodás (LULUCF) rendelet
Mi a földhasználat, földhasználat-változás és erdőgazdálkodás rendelet?.
A LULUCF rendelet magában foglalja a földhasználathoz, a földhasználat-változáshoz és az erdőgazdálkodáshoz
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és
energiapolitikai keretbe történő beillesztését annak a kritikus szerepnek a párizsi egyezményben való elismerésével,
amelyet a földhasználati ágazat játszik a hosszú távú éghajlatváltozás mérséklésére vonatkozó célkitűzés elérésében. Ez
azt jelenti, hogy az ágazat kibocsátásai és elnyelései bele vannak foglalva a tagállam üvegházhatásúgázkibocsátásainak kiszámításába, amelyre eddig nem volt lehetőség (például a 2020-ra szóló éghajlatváltozási és
energiaügyi csomag szerint).
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https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_en
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Mi az uniós célkitűzés a LULUCF szempontjából?
A 2018 májusában az EU vezetők 2014 októberi megállapodását követően elfogadott rendelet kijelenti, hogy minden
ágazatnak hozzá kell járulnia a kibocsátás csökkentéséhez, gondoskodik arról, hogy a földhasználatból, a
földhasználat-változásából vagy az erdőgazdálkodásból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátást a CO2 légkörből
való legalább ezzel egyenértékű elnyelésével ellensúlyozzák a 2021-2030-as időszakban. Ez úgy ismert, mint a
„negatív egyenleg tilalma”.
Azonban van néhány joghézag, amely gyengíti ezt a rendeletet - vagyis néhány szabály, amely megkönnyíti a
tagállamoknak célkitűzéseik elérését. Először is 2021-2030 között a tagállamok legtöbb 280 millió kreditet
használhatnak fel a LULUCF-ágazatból, hogy beszámítsák az éghajlatpolitikai cselekvési rendelet (nem-ETS) ágazatok
kibocsátás-csökkentésébe31. Továbbá fák ültetéséből származó kreditekre támaszkodni problematikus, mivel ezek széndioxid-elnyelése bármikor megfordítható, amikor a fákat kivágják és elégetik.

Éghajlatpolitikai cselekvési rendelet (CAR) - nem-ETS ágazatok
Az Éghajlatpolitikai cselekvési rendelet - amely vállaláselosztási rendeletként is ismert - a rendelet, amely folytatása a
vállaláselosztási határozat hatálya alá nem eső EU ETS irányadó kibocsátásainak. A 2021-2030 között tart. Ez éves
szénköltségvetéseket állapít meg minden uniós ország számára, olyan ágazatokban, mint a felszíni közlekedés, az
építkezések, a mezőgazdaság, a kisipar és a hulladék, összesen az unió üvegházhatású-kibocsátásának 60%-ára terjed
ki. Ezek közül a közlekedés távolról a legnagyobb kibocsátó (lásd a 2. ábrát).

Mi az EU vállaláselosztási
határozatának célkitűzése?
Ezek a nem-ETS ágazatoknak 2030ig 30%-os kibocsátás-csökkentési
átfogó célkitűzést határoztak meg, a
2005-ös
szinthez
képest.
Az
éghajlatpolitikai cselekvési rendelet
ezt a célkitűzést kötelező érvényű
kötelezettségvállalásokká alakítja át
az egyes tagállamok számára
gazdagságuk alapján (az egy lakosra
eső GDP-ben mérve); a célkitűzések
a
leggazdagabb
0%-ra
való
csökkentésétől a legszegényebb
40%-ra való csökkentéséig terjednek.
A vállaláselosztási határozat hatálya
alá eső (fent említett) kibocsátások
mellett,
az
éghajlatpolitikai
cselekvési rendelet a nitrogén- Ábra3: az üvegházhatásúgáz-kibocsátás részaránya nem-ETS szerint szabályozott ágazatonként;
trifluoridra (NF3 is kiterjed, amely EEA
benne van a Kiotói Jegyzőkönyv
2013-2020-as,második kötelezettségvállalási időszakában).
Az éghajlatpolitikai cselekvési rendelet meghatározza az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének összesített
célkitűzését, de nem pontosítja, hogy ezekre a kibocsátás-csökkentésekre hol és hogyan kerüljön sor. Ehelyett az egyes
tagállamoknak nemzeti politikákat és intézkedéseket kell kidolgozniuk, gondoskodva arról, hogy elérjék
célkitűzéseiket. Természetesen az EU-nak számos politikája van specifikus nem-ETS ágazatok számára - például a
járművekre vonatkozó előírások -, ami segít az uniós tagállamoknak elérni célkitűzéseiket (a specifikus ágazati
politikákról a 24.-49. oldalakon olvashat többet).
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http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedbackattachment&fb_id=3B1E3760-CF45-9A9B-6F06B6E39AF3DA9B
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Vannak-e problémák az éghajlatpolitikai cselekvési rendelettel?
A rendeletben számos joghézag van. Először is, a 2016-2018 között keletkező átlagos kibocsátást veszik
kiindulópontnak, amelytől a kibocsátás-csökkentéseket mérni fogják. A tagállamoknak minden évben kiosztják a
kibocsátási mennyiséget, amelyet kibocsáthatnak - ez a szénköltségvetés. Ha egy tagállam a megengedettnél többet
bocsát ki, kibocsátási jogokat vásárolhat más tagállamoktól, az EU ETS-hez hasonló rendszerben (lásd fent). A rendelet
hatékonyságához lényeges, hogy jó legyen a kiindulópont - minél nagyobb a referenciaszint, annál kevesebb halmozott
kibocsátást csökkentettek az időszak folyamán. A 2016-2018-as referenciaszint problematikus, mivel egyes
tagállamok, még egyéb joghézagok figyelembe vétele előtt, képesek lesznek tervezett kibocsátásuknál többet
kibocsátani az időszak folyamán; a listán többek között az alábbiak szerepelnek: BG, CZ, EE, EL, HR, LV, LT, PT,
RO és SK. Ezen csoporton belül néhányan még kibocsátásuk növelésére is képesek lesznek 2021-hez képest.
Másodszor, az országoknak lehetőségük van krediteket tartalékolni egyik évről a következőre. Ez azt jelenti, hogy a
jövőbeli kibocsátás-csökkentési célkitűzéseket a múltbeli teljesítményre alapozzák, vagyis ha egy ország az egyik évben
túl sokat teljesít, ezt beleszámíthatják a következő évi célkitűzésbe, és ténylegesen kevesebbet érnek el. Noha a
tartalékolásra meghatározott korlát az éves kiosztások 30%-a volt, ez túl magas érték. Ez a korlát, egyéb
rugalmasságokkal együtt, a becslések szerint a 2005-ös szinthez képest a 2030-ig történő 30%-os hatékony kibocsátáscsökkentésről a 2030-ig történő mindössze 25-26%-os csökkentésre gyengíti a rendelet átfogó hatását 32.
Harmadszor, az éghajlatpolitikai cselekvési rendeletben bene rejlik a
lehetőség, hogy a LULUCF-ágazatot az éghajlatpolitikai cselekvési
rendeletbe foglalt ágazatokból származó kibocsátás ellensúlyozási
módjául használja fel. Kreditek fák ültetéséből (erdősítés) vagy
szántóföld és gyepterület kezelésből hozhatók létre. De a fák ültetéséből
származó kreditekre támaszkodni problémás, mivel a szén-dioxidelnyelések bármikor megfordíthatók, amikor a fákat kivágják és
elégetik. Másrészt a fosszilis tüzelőanyagokból származó kibocsátások
évszázadokig a légkörben maradnak. Ráadásul az összes ágazat
kibocsátásait el kell érni; az országoknak nem kellene lehetőségük
legyen arra, hogy választhassanak, például hogy a földművelési
ágazatban csökkentsék a kibocsátásokat a közlekedési ágazat
kibocsátásainak csökkentése helyett.

Mit jelent ez az EU párizsi kötelezettségvállalásait illetően?

Az éghajlatpolitikai cselekvési rendelet
joghézagjai:

A 2016-2018-ra meghatározott
referenciaszint túl magas, lehetővé téve
néhány országnak, hogy többet
bocsásson ki.

Az országoknak lehetőségük van a
kibocsátások tartalékolására, és az erre
vonatkozó korlát ellenére,
rugalmasságot eredményez egy
mindössze 25% - 26%-os tényleges
kibocsátás-csökkentésben a 30%-os
célkitűzéssel szemben.

A földhasználati ágazattól krediteket
lehet nyerni, beleszámítandó az
éghajlatpolitikai cselekvési rendelet
szerinti kibocsátás-csökkentési
erőfeszítések gyengítésébe a nem-ETS
ágazatokban.

Az éghajlatpolitikai cselekvési rendelet alapvető eszköz az EU számára a párizsi egyezmény szerinti
kötelezettségvállalása teljesítéséhez, és mint ilyen, az 1990-es szinteknél 40%-kal kisebb kibocsátás-csökkentési
célkitűzés teljesítéséhez 2030-ig, az alábbiak közül valamelyiknek (ideálisan mindkettőnek) meg kell történnie:
-

-

Az EU-nak és a nemzeti kormányoknak egyaránt olyan intézkedéseket kell hozniuk, melyek meghaladják
éghajlatpolitikai cselekvési rendelet célkitűzéseit, vagy a megújuló forrásokból álló energia és/vagy
energiahatékonyság tekintetében magasabb célkitűzésekkel, vagy sokkal nagyszabásúbb nemzeti
intézkedésekkel
Az ETS meghaladja a 2005-höz viszonyított 43%-os 2030-as célkitűzését, ez azt jelentené, hogy egy kevésbé
nagyobb szabású éghajlatpolitikai cselekvési rendeletet többet elérő ETS-sel ellensúlyoznak

Ezenfelül, fokozott erőfeszítésekre van szükség annak biztosítására, hogy az EU jó úton halad a nem-ETS ágazatok
teljes szén-dioxid mentesítésére 2050-ig. Alább megvizsgáljuk az új eszközt, amelyet az EU azért dolgoz ki, hogy
segítsen biztosítani, hogy a tagállamok elérjék kibocsátás-csökkentési célkitűzéseiket - nemzeti energia- és éghajlatpolitikai tervek - és később áttekintjük az egyes ágazatokban - közlekedés, mezőgazdaság és építkezés - a kibocsátások
csökkentésére hozott intézkedéseket.
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Nemzeti éghajlat- és energiapolitikai tervek
A nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervekre az új irányítási rendszer - az energiaunió irányítására vonatkozó
rendelet - értelmében van szükség, amely meghatározza az összes tagállam számára az energiával és éghajlattal
kapcsolatos célkitűzésekre vonatkozó fő tervezési és jelentéstételi kötelezettségeket. A 2018-ban módosított irányítási
rendeletet annak ellenőrzésére tervezték, hogy az EU vajon jó úton halad-e az energiauniós stratégia és a párizsi
egyezmény szerinti kötelezettségvállalásai teljesítésében. Míg az éghajlat- és energiapolitikákkal kapcsolatos eddigi
kötelezettségeket olyan különböző jogszabályok szerint kérték számon, mint például a megújuló energiaforrásokról
szóló irányelv és az energiahatékonysági irányelv, ezen rendelet célja egyetlen tető alá hozni mindezeket az
intézkedéseket.

Mik a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek?
A nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveket arra szánták, hogy
segítsenek a tagállamoknak megtervezni és jelenteni annak módját,
ahogy el fogják érni az éghajlattal és az energiával kapcsolatos
célkitűzéseiket33. Az összes energiával és éghajlattal kapcsolatos
célkitűzés egyetlen stratégiába való egyesítésével a nemzeti energia- és
éghajlat-politikai tervek kiterjednek az üvegházhatású gázok
kibocsátásával,
a
megújuló
energiaforrásokkal
és
az
energiahatékonysággal kapcsolatos célkitűzésekre. Először a 2021-2030as időszakra terjednek ki, majd az azt követő minden 10 éves időszakra.

Az irányítási rendelet céljai:

Biztosítani, hogy az energiaunió
célkitűzései elérésre kerüljenek.

Hosszú távú bizonyosság a
befektetőknek.

Az adminisztratív terhek csökkentése,
összhangban a jobb szabályozással.

A létező éghajlatfigyelő
mechanizmusról szóló rendelet
rendelkezéseinek a párizsi
klímaegyezménybe való beépítése, és az
ezzel való összehangolása.

Milyen lesz a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek
szerkezete?
Az irányítási rendelet meghatározza a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek világos keretét, és megad egy
kötelező sablont. A nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveknek a következő 5 fő ágazatot kell tartalmaznia:
A folyamat áttekintése
Ez az ágazat magában foglalja a fő célkitűzések összegzését és a folyamat részleteit. Tartalmaznia kell a konzultáció
leírását és az érdekelt felek bevonását és ezek eredményeit.
Nemzeti célkitűzések és célok
Ennek tartalmaznia kell a nemzeti célkitűzéseket, célokat és hozzájárulásokat
Nemzeti politikák és intézkedések
Ennek a résznek fel kell vázolnia azokat a politikákat és intézkedéseket, amelyek várhatóan segítenek az ország
célkitűzéseinek elérésében.
A jelenlegi helyzet és a jövőbeli előrejelzések
Ennek a résznek áttekintést kell bemutatnia a jelenlegi helyzetről az energiaunió 5 dimenziójával – többek között az
energiarendszerrel és az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatban - és a nemzeti célkitűzésekkel kapcsolatos
jelen előrejelzéseket illetően.
A tervezett politikák hatásának értékelése
Itt a nemzeti célkitűzések teljesítéséhez alkalmazott politikák és intézkedések hatásainak értékelését kell megadni.

Mit kell tartalmazniuk a nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveknek?
A célkitűzésekben, politikákban és (különösen) az adatrészekben a tagállamoknak az energiauniós stratégia 5
„oszlopos” dimenziójával kapcsolatos adatokra kell összpontosítaniuk. A 2015-ben elindított energiauniós stratégia a
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2030-ra szóló éghajlatváltozási és energiaügyi keretre épül azzal a céllal, hogy Európában az energia előállítása még
biztonságosabb, kifizetődőbb és fenntarthatóbb legyen.
Az öt úgynevezett „dimenzió” egyetlen stratégiába van beépítve, amely a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek
alapját fogja alkotni.
1. A gazdaság szén-dioxid mentesítése
- Nemzeti célkitűzések az üvegházhatású gázokat illetően, és az éghajlatpolitikai cselekvési rendelet szerinti
célkitűzések.
- Nemzeti kötelezettségvállalások a LULUCF szerint
- Egyéb nemzeti kötelezettségvállalások a hosszú távú szén-dioxid-mentesítési stratégiákhoz (ha fontos)
- Várható nemzeti hozzájárulások az EU célkitűzését képező 32%-os megújuló energia részarány 2030-ig
történő eléréséhez
- Ütemtervek a megújuló energiaforrásoknak a teljes energiaforrásban való ágazati részarányát illetően
2021.től 2030-ig a fűtési, hűtési, elektromossági és közlekedési ágazatokban
2.

Energiahatékonyság
- Indikatív nemzeti hozzájárulás az EU 30%-os energiahatékonysági célkitűzésének elérésére 2030-ban
- Várható halmozott energiamegtakarítások 2021-2030 között
- Célkitűzések a lakó- és kereskedelmi célú épületek hosszú távú felújításához
- Egyéb nemzeti energiahatékonysági célok (hosszú távú és ágazati)

3.

Energiabiztonság
- Nemzeti célok a harmadik országokból származó energiaforrások és -ellátás fokozottabb diverzifikálására
- Nemzeti célok a harmadik országokból érkező energiaimporttól való függőség csökkentésére
- Nemzeti célkitűzések az ellátási zavart esetén való készenléttel kapcsolatban
- Nemzeti célok a belső energiaforrások hasznosítására (a megújuló energiaforrásokra összpontosítva)

4.

A belső energiapiac
- Az elektromosság összekapcsolhatósági szintje, amelyet a tagállamok 2030-ig el akarnak érni (tekintettel a
legalább 15%-os elektromos összekapcsolhatósági szintre 2030-ig)
- Kulcsfontosságú nemzeti célok az elektromos- és gázvezeték-infrastruktúrát illetően
- Nemzeti célok a piaci integrációt és a belső piac egyéb vonatkozásait illetően

5.

Kutatás, innováció és versenyképesség
- Nemzeti célok és finanszírozási célkitűzések az energiaunióval kapcsolatos közfinanszírozásból
megvalósuló magánkutatást és -innovációt illetően (a határidőt is beleértve)
- A 2050-es nemzeti célok az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák felhasználására
- A versenyképességgel kapcsolatos nemzeti célok

Ezek a dimenziók fogják a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek alapját alkotni a célkitűzések, politikák és
elemzés tekintetében.

Mi a civil társadalom és az egyének szerepe?
Az irányítási rendelet (10. és 11. cikke értelmében) a tagállamok kötelesek nyilvános konzultációt tartani, és
gondoskodni arról, hogy az érdekelt felek hozzájárulhassanak a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek
kidolgozásához.
Nyilvános konzultáció
A 10. cikk értelmében a tagállamoknak gondoskodniuk kell, hogy a nyilvánosság tájékoztatva legyen, és „kellő időben
hatékony lehetőséget kapjon az integrált nemzeti energia- és éghajlat-politikai terv vázlata elkészítésében való
részvételre”, mind a 2021-2030-as nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervet, mind a hosszú távú nemzeti stratégiát
illetően (a 15. cikk előírásai szerint), és ezeket a nyilvános nézeteket nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervükkel
együtt be kell nyújtaniuk a Bizottságnak.
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A tagállamoknak ésszerű határidőket kell meghatározniuk, elegendő időt adva a nyilvánosságnak, hogy tájékozódjon,
részt vegyen és nézeteit kifejtse.
Éghajlattal és az energiával kapcsolatos többszintű párbeszéd
Egy második mechanizmus lehetővé teszi az érdekelt feleknek, hogy hozzájáruljanak a nemzeti energia- és éghajlatpolitikai tervekhez. A 11. cikk értelmében minden tagállam létrehozta az úgynevezett „Éghajlattal és az energiával
kapcsolatos többszintű párbeszédet”:
Éghajlattal és az energiával kapcsolatos többszintű párbeszéd
Minden tagállam a nemzeti szabályok szerint kialakít egy többszintű párbeszédet az éghajlattal és az
energiával kapcsolatban, amelybe a helyi hatóságok, a civil társadalom szervezetei, az üzleti közösség, a
befektetők és egyéb vonatkozó érdekelt felek, valamint a nagy nyilvánosság képes aktívan bekapcsolódni, és
megbeszélni a különböző forgatókönyveket amelyeket az energia- és éghajlati politikákhoz terveztek, a hosszú
távúakat is beleértve, és felülvizsgálni az előrehaladást, kivéve, ha már rendelkezik egy rendszerrel, amely
ugyanazt a célt szolgálja. Az integrált nemzeti energia- és éghajlatpolitikai tervek megbeszélhetők egy ilyen
párbeszéd keretein belül.
Vagyis a civil társadalom szervezetei a végső nemzeti energia- és éghajlat-politikai terv benyújtása előtt lényegében két
fázisban vehetnek részt:
Előkészítési fázis
Ez a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek tervezetének benyújtása előtti időszak, amikor a civil társadalom
szervezetei mérlegelhetik, hogy melyek kellene legyenek a fő „kérdéseik” a nemzeti energia- és éghajlat-politikai
tervekről. Alternatív nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervet is létrehozhatnak, menetrendeket és kulcsszámokat is
beleértve. Másik lehetőség konzultációk szervezése lehet kormánytisztviselőkkel.
Értékelési fázis
A nemzeti energia- és éghajlat-politikai terv ezen tervezetének benyújtása utáni időszak, amelyben a civil társadalom
szervezetei értékelhetik ezeket a tervezetváltozatokat, és ellenőrizhetik a következetlenségeket. A civil társadalom
szervezeti ajánlásokat dolgozhatnak ki eredményeik alapján (és saját igényeikkel kapcsolatban).

Hogyan fogják értékelni a nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveket?
A nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek tervezetét várhatóan 2018 végéig kell beküldeni az Európai
Bizottságnak, ami után a Bizottság egyénileg és közösen értékeli a terveket, hogy megállapítsa, hogy együtt az EU
éghajlat- és energiapolitikai összesített célkitűzései elérését eredményezik-e.
A nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek tervezetének értékelésében a Bizottság „ajánlásokat adhat ki [és
mindenekelőtt határozhat meg] a célok, célkitűzése és hozzájárulások célkitűzésének szintjéről az energiaunió célja
közös elérése tekintetében”. Fontos, hogy a 9.3. cikk értelmében a tagállamoknak előírják, hogy terveik
véglegesítésekor „vegyenek kellően figyelembe” a Bizottságtól érkező minden ajánlást.
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Közlekedés
A jelenlegi közlekedési kibocsátások áttekintése
A közlekedés (a hajózást is beleértve) a legnagyobb éghajlati probléma, amellyel az EU-nak jelenleg szembe kell
néznie, 2016-ban az uniós országok üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 27%-át tette ki. Noha a kibocsátások 2007-2013
között minden évben kissé csökkentek, azóta ezek csak növekedtek. A
közlekedés valójában az egyetlen olyan ágazat, amelyben a kibocsátások
A nem-ETS közlekedés főleg a felszíni
növekedtek 1990 óta34. Ha az EU el akarja érni a párizsi klímaegyezmény
közlekedést (pl. személygépkocsik,
globális céljait, amely szerint törekedni kell a globális hőmérséklettehergépjárművek és vonat) foglalja
növekedés 1,5ºC-ra korlátozására, a közlekedési kibocsátásokat legkésőbb
magában.
2050-ig nullára kell csökkenteni.

Mi az EU összesített közlekedési kibocsátás-csökkentési célkitűzése?
Uniós szinten nincs átfogó csökkentési célkitűzés a közlekedést illetően. Az éghajlatpolitikai cselekvési rendelet
értelmében az EU-nak 2030-ig 30%-kal csökkentenie kell a nem-ETS-ágazatokból (közlekedés, építkezés és
mezőgazdaság) származó kibocsátásokat. Ahogy fent említettük, minden egyes tagállamnak egyéni kibocsátáscsökkentési célkitűzés van kijelölve ezen ágazatok számára, gazdagságuktól függően. Az uniós tagállamokban a
célkitűzések a legkevésbé gazdag országok esetében megállapított 0%-tól a leggazdagabbak esetén megállapított 40%ig terjednek (az éghajlatpolitikai cselekvési rendeletről részletesebben a fenti 14.-15. oldalakon olvashat).

Milyen politikák vannak hatályban, amelyek segítenek a közlekedési kibocsátások
csökkentésében?
A járművekre vonatkozó előírások a fő eszközök, amelyekkel az EU a közlekedési ágazat kibocsátásának
csökkentésére törekszik. 2009 óta az EU jogilag kötelező érvényű CO 2 előírásokat határozott meg a gépkocsik számára
(ezt a jogszabályt 2014-ben és 2018-ban frissítette), és a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó új előírások 2020-tól
lesznek érvényesek.
CO2-előírások könnyű tehergépjárművekre
A könnyű tehergépjárművek (gépkocsik és furgonok) az EU teljes közúti közlekedési kibocsátásának 70%-át teszik ki,
és mintegy 15%-át az EU teljes kibocsátásának. 2017 novemberében az Európai Bizottság közzétette a gépkocsik és
furgonok kibocsátásainak csökkentésére vonatkozó javaslatát. Ez a harmadik alkalom, amikor az EU jogilag kötelező
érvényű CO2-előírásokat határozott meg a gépkocsik és furgonok számára, a 2009-es és 2014-es rendeleteket követően,
2015-re illetőleg 2021-re kitűzött célokkal.
A Bizottság javaslatát 2018 vége felé az EU társjogalkotó szervei (az Európai Tanács és az Európai Parlament)
megtárgyalták és elfogadták. Ez 15%-os és 37,5%-os kibocsátás-csökkentést tartalmaz 2025-ig, illetőleg 2030-ig, a
2021-es referenciaszinthez képest. Ez úgy működik, hogy mindegyik járműgyártónak sajátos évi flottára kiterjedő
célkitűzést jelölnek ki, amely végül elvezet a 2025-ös és 2030-as célkitűzésekhez. Ha a gépkocsigyártók többet
bocsátanak ki, büntetést kell fizetniük. Ezenkívül a rendelet a nulla és alacsony kibocsátású járművek részarányának
növelésére törekszik, „enyhe” megbízatást jelölve ki számukra, noha valójában ez főleg egy indikatív célkitűzés.
A döntéshozatali folyamatban az Európai Parlament nagyra törőbb álláspontot képviselt, nagyobb kibocsátáscsökkentési célkitűzések mellett döntve 2025 és 2030 számára egyaránt, míg az Európa Tanács óvatosabb álláspontra
helyezkedett. A végső megállapodás középutat talált a 2030-as célkitűzés számára:
Uniós intézmény
34

2025-ös CO2 célkitűzés

2030-as CO2 célkitűzés

https://www.transportenvironment.org/publications/roadmap-decarbonising-european-cars
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Bizottság

15%

30%

Parlament

20%

40%

Tanács

15%

35% (30% furgonok számára)

Végső megállapodás

15%

37,5% (31% furgonok számára)

1. táblázat: az uniós intézmények álláspontjai a könnyű tehergépjárművek CO2 előírásainak együttes döntési eljárása során

Noha a szigorú előírások fontosak, ezeknek műszakilag is kivitelezhetőknek kell lenniük. A tiszta közlekedés
nemzetközi tanácsának jelentése azonban világosan igazolja, hogy az új gépkocsik CO2 kibocsátásai 2030-ig több mint
50%-kal kivitelezhetően csökkenthetők35.
Ezenkívül az Európai Parlament tagjai erős értékesítési célkitűzést („referenciaértéket”) szavaztak meg a nulla és
ultraalacsony kibocsátású gépkocsik számára, ami 2025-ben 20% és 2030-ban 35%. Az intézmények végül 2025-re
15%-os, míg 2030-ban 35%-os referenciaértéket fogadtak el.
A nehéz tehergépjárművek CO2-előírásai
Míg a nehéz tehergépjárművek csak 5%-át teszik ki az EU közúton lévő járműveinek, ezek a közúti közlekedési
kibocsátások több mint 25%-át jelentik. Ez a szám a következő években várhatóan növekedni fog, mivel egyre több árut
szállítanak közúton. Ennélfogva az ágazat kibocsátásainak csökkentése kulcsfontosságú az éghajlatpolitikai cselekvési
rendelet szerinti 2030-as üvegházhatásúgáz-kibocsátási célkitűzés (az EU egészében 30%) teljesítéséhez szükséges
kibocsátás-csökkentések eléréséhez.
2018 májusában a Bizottság közzétette javaslatát az első európai tehergépjárművekre vonatkozó CO 2 kibocsátási
előírásokat illetően, első alkalommal szabályozva a nehéz tehergépjárművek CO 2 hatékonyságát (Kínának, az Egyesült
Államoknak és Japánnak már van jogszabálya, amely a tehergépjárművek CO2-kibocsátását szabályozza)36. A Bizottság
javaslata a nehéztehergépjármű-ágazat kibocsátásának csökkentésére törekszik, két megközelítést alkalmazva: 1) a
járművek hatékonyságának javítása és 2) a nulla és alacsony kibocsátású járművek piaci hozzáférésének növelése - a
könnyű tehergépjárművekre vonatkozó rendelethez hasonlóan.
Uniós intézmény

2025-ös CO2 célkitűzés

2030-ös CO2 célkitűzés

Bizottság

15%

30%

Parlament

20%

35%

Tanács

15%

30%

2. táblázat: az uniós intézmények álláspontjai a nehéz tehergépjárművek CO2 előírásainak együttes döntési eljárása során

Ezen jelentés megírása idején a rendeletről az uniós intézmények még mindig tárgyalnak. A Bizottság 2025-ig 15%-os
és 2030-ig 30%-os CO2-csökkentést javasol a 2019-es szinthez képest, és ez hasonlóan működik a fent elmagyarázott
gépkocsik CO2-kibocsátásához - minden egyes gyártó kap egy egész flottára kiterjedő célkitűzést. A tehergépjárművek
CO2-kibocsátásait a jármű energiafogyasztását kiszámító eszköz (VECTO) szimulációs eszközzel mérik (a
gépkocsikéhoz hasonlóan a tehergépjárművek kibocsátásait is a kipufogócső szintjén mérik). A tiszta közlekedés
nemzetközi tanácsa kimutatta, hogy (a 2015-ös átlagos tehergépjármű-flotta alapján) egy 24%-os csökkentés (csak
traktoregységekből) gazdasági szempontból életképes és műszakilag kivitelezhető 2025-ig, ami 45%-os csökkentésre
(utánfutókkal együtt) növekszik 2030-ban37; ez a 2025-ös csökkentés 21%-ot jelent a VECTO szimulációs eszköz
becsléseit használva fel.
35

https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Post-2020-CO2-stds-EU_briefing_20171026_rev20171129.pdf
Ebben csak bizonyos tehergépjármű-kategóriák lesznek szabályozva, de ezek együttesen a tehergépjármű-kibocsátás mintegy
80%-át teszik ki.
37
www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU-HDV-Tech-Potential_ICCT-white-paper_14072017_vF.pdf
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Néhány olyan „rugalmasság” van azonban belefoglalva, amely alááshatja ezeket a célkitűzéseket, és ahhoz vezethet,
hogy a célkitűzések papíron elérésre kerülnek, de a gyakorlatban nem. Az egyik ilyen rugalmasság az úgynevezett
„szuperkreditek”, amelyek kétszeresen számítanak bele a nulla és alacsony kibocsátású járművek értékesítéseibe (ami
azt jelenti, hogy minden egyes eladott nulla és alacsony kibocsátású tehergépjármű kétszer számít bele az értékesítési
célkitűzésbe, vagyis ezt könnyebb elérni), és a tehergépjármű-gyártót a CO2 csökkentésével jutalmazzák, ha több nulla
és alacsony kibocsátású tehergépjárművet adnak el, 15%-ról 12%-ra csökkentve a 2025-ös célkitűzést.

Ezek a járművekre vonatkozó előírások hogyan járulnak hozzá az éghajlatpolitikai cselekvési rendelet
célkitűzésének teljesítéséhez?
A járművekre vonatkozó előírások, ha szilárdak és az uniós tagállamok jól alkalmazzák ezeket, nagy részét
teljesíthetik azon kibocsátás-csökkentéseknek, amelyek szükségesek az EU 2030-as éghajlatpolitikai célkitűzéseinek
teljesítéséhez. De még nagyra törő célkitűzésekkel is jelentős egyéb politikákra van szükség a járműkibocsátások
csökkentéséhez, például az üzemanyagadó emelése. Mindazonáltal, ha a járművekre vonatkozó előírások nem nagyra
törőek, a szükséges csökkentési szintek, valószínűleg lehetetlenné teszik a felszíni közlekedés kibocsátásai 30%-os
csökkentésének elérését 2030.ig, vagyis nagyobb csökkentésekre lenne szükség a mezőgazdaságban és építkezésben, és
a tagállamoknak valószínűleg kibocsátási egységeket kellene vásárolniuk és/vagy büntetéseket fizetniük. Továbbra is
nemzeti intézkedésekre lenne szükség a lemaradás felszámolására, de minél szilárdabbak az uniós előírások, annál
közelebb kerülnek az országok célkitűzéseik eléréséhez.
A nagyra törőbb célkitűzések, ha a gépkocsiknál és tehergépjárműveknél egyaránt alkalmazzák ezeket, 53%-át
teljesítenék a felszíni közlekedési ágazat szükséges kibocsátás-csökkentéseinek. A Bizottság kevésbé nagyra törő
javaslata azonban a szükséges csökkentéseknek mindössze 29%-át teljesítené38.
Vagyis a járművekre vonatkozó előírások lényeges első lépést jelentenek az EU 2030-as 40%-os kibocsátás-csökkentési
célkitűzésének az eléréséhez, és hosszú távon az EU 2050-es nulla kibocsátási jövőképének megvalósításához.
A teljes szén-dixod-mentesítéshez azonban Európának kizárólag nulla kibocsátású
járművekből álló flottára van szükséges 2050-ig. Ez azt jelenti, hogy a 2030-as
évek elejéig (legkésőbb 2035-ig) eladott összes járműnek 100%-osan nulla
kibocsátásúnak kell lennie. Ez még mindig nem lenne elég nulla kibocsátás
eléréséhez 2050-ben, csak egy korlátozott 89%-os kibocsátás-csökkentés
eléréséhez. A fennmaradó 55 Mt-ás kibocsátási rés a 2035 előtt értékesített
szennyező dízel és benzinüzemű gépkocsik (belső égésű motoros járművek)
folytatódó használatának lesz tulajdonítható, amelyeket emiatt korlátozni kell és
végül be kell tiltani; ezért, végül is, lehetséges korlátozni a hatékonyság javítását a
belső égésű motoros járművekben.

Milyen nemzeti
kibocsátásokat?

intézkedések

csökkenthetik

a

Még akkor is, ha Európa 2035-ig
100%-osan kibocsátásmentes
gépkocsikat értékesített, ez nem
lenne elég a nulla közlekedési
kibocsátások eléréséhez 2050-ig.

közlekedésből

származó

Nemzeti szinten számos intézkedést lehet hozni a közlekedésből származó kibocsátások csökkentésére:
Nulla és alacsony kibocsátású zónák
A nulla és alacsony kibocsátású zónák ösztönözhetik a tisztább, üzemanyag-takarékosabb járművek és nulla kibocsátású
járművek iránti keresletet. A gépkocsik sok időt töltenek a városokban, de ennek az időnek aránytalan mennyiségét
töltik parkolással. Egy időtartam alapú díjszabási rendszer, amelyben a felhasználók óránként fizetnek a városi
közlekedésért, csökkentheti a gépkocsik számát a városközpontokban. Egy ilyen rendszer ösztönözné a
tömegközlekedési eszközök (pl. villamos, autóbusz vagy telekocsi), és lehetővé tenné, hogy több hely álljon
rendelkezésre a jobb kerékpározási, gyaloglási infrastruktúra buszsávok vagy parkok számára. A díj tovább

38

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Council%20briefing%20%20Impact%20of%20vehicle%20standards%20on%20national%20transport%20emissions-output.pdf
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differenciálható a tisztább járművek használatának népszerűsítésére, nagyobb díjak kiszabásával a jobban szennyező
járművekre.
Az üzemanyagadók növelése
Az üzemanyag megadózása nemcsak egy eszköz ahhoz, hogy az állam pénzhez jusson, hanem segít a szállítás külső
költségeinek internalizálásában (az infrastruktúra társadalmi költségei, forgalmi torlódás, a szennyezéssel
kapcsolatos egészségügyi problémák, a közlekedési balesetek okozta sérülések és halálesetek), és ami még fontosabb,
befolyásolja az utasok hosszú távú viselkedését és választásait. A benzin, dízel és földgáz üzemanyagok adóinak
növelése, amely az üzemanyag 10%-os végső növekedését eredményezné, 3-5%-kal csökkentené a keresletet
(utasaktivitást)39. De az ár növekedésének egyéb hatásai is lehetnek, például a telekocsizás, valamint az autóbusz vagy
villamos közlekedési módok közötti váltás növekedése.
Alacsonyabb sebességhatár
A sebességhatárok csökkentése, és ezek megfelelő betartatása, főleg az autópályákon, csökkentheti a személygépkocsik
üzemanyag-fogyasztását. Egy jelentés megállapította, hogy a modern gépkocsik kilométerenként legfeljebb 12%-kal
csökkenthetik CO2 kibocsátásukat, azonban sokkal valósághűbb becslések ezt a számot mintegy 3%-ra teszik40. A
sebességhatárok csökkentése a városokban javíthatná a gyalogosok és kerékpárosok biztonságát, kevesebb súlyos
sérülést és a halálesetek kisebb valószínűségét jelentené (de a CO2 megtakarítások nem lennének jelentősek).
Befektetés a tömegközlekedésbe és a gyaloglási és kerékpározási infrastruktúrába
Jellemző kihasználtság esetén a gépkocsik a szárazföldi közlekedés legkevésbé hatékony formái, ezért az utasok
átváltása gyors buszjáratokra vagy aktív módokra lehetővé teszi a kisebb szén-dioxid-kibocsátású közlekedést.
A városokban, annak érdekében, hogy a gépkocsival utazók a tömegközlekedésre váltsanak át, lényeges összetevőt
jelent a megfelelő gyaloglási és kerékpározási infrastruktúra. Míg a gépkocsival való közlekedést általában az ajtótól
ajtóig való szállítás jellemzi, a tömegközlekedés használata gyakran egy multimodális szállítás része, amely általában a
tömegközlekedési állomásokra való gyaloglással vagy kerékpározással jár együtt. Noha a gyaloglás önmagában nem
lesz képes ugyanolyan szállítási tevékenységet kínálni a magas számok tekintetében, mint a gépkocsik, az utazás
megkönnyítésének fontos eleme. A kerékpározás lehetővé teszi a rövid távú közlekedés teljes helyettesítését, különösen
az elektromos kerékpárok jelenlegi kínálatával, ami a kerékpározást több embernek számára teszi megfelelő
közlekedési megoldássá.
Az árufuvarozás áthelyezése a közutakról vasútra
A fuvarozás áthelyezéséhez a tehergépjárművekről az (elektromos) vonatokra, a szabályozónak biztosítania kell, hogy a
vasúti infrastruktúra kezelője minden vonatot egyenlően kezel a pályahasználatot illetően, meg kell vizsgálnia annak
gondolatát, hogy kötelezze az állami tulajdonú társaságokat, hogy még nem használt elektromos mozdonyokat adjanak
bérbe az új belépőknek, amelyeknek nincs hozzáférésük tőkéhez ilyen gördülőállományok vásárlására, javítania kell a
fuvarozási szolgáltatások rugalmasságát és sebességét a vasúti infrastruktúrába való befektetéssel, amely nem annyira
összetett vagy időigényes, mint a nagy daruk, és növelnie kell a versenyt a vasúti árufuvarozási piacon.

Vannak egyéb uniós szintű politikák a közlekedési kibocsátások csökkentésére?
Noha a járművekre vonatkozó előírások a fő eszközök közlekedési ágazat kibocsátásainak csökkentésére, egyéb
politikáknak biztosan van hatásuk.
Az megújuló energiaforrásokról szóló irányelve
Az EU megújuló energiaforrásokról szóló irányelvének (RED) célja az EU energetikai ágazatának szén-dioxidmentesítése, és célkitűzések meghatározása a megújuló forrásokból származó energia, például a nap- és szélenergia
használatához. Ez a közlekedési ágazatban használt energiára is kiterjed.
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A 2009-es megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben (REDI), az EU egy célkitűzést határozott meg a megújuló
energiaforrásoknak a közlekedésben való használatára - a közlekedési ágazatban használt energia 10%-ának 2020-ig
megújuló energiaforrásból kell származnia. Ez a célkitűzés azonban csak az élelmiszer és növényalapú
bioüzemanyagok, például a pálmaolaj, repce vagy búza használatát váltotta ki. Ezen anyagok bioüzemanyagra való
használata gyorsan kiszorítja eredeti - élelmiszerként való - felhasználásukat, a mezőgazdasági földterület
kiterjesztését okozva szűzföldekre, például trópusi őserdőkre és tőzegmocsarakra, ami nagy mennyiségű
üvegházhatású gáz kibocsátásához vezet. Ez a jelenség a földhasználat megváltoztatásából eredő közvetett hatásként
ismert, és emiatt az EU-ban használt bioüzemanyagok (néhány esetben) többet bocsátanak ki, mint a fosszilis dízel 41.
Az irányelvet 2015-ben megújították, korlátot állapítva meg ezen bioüzemanyagok használatát illetően a 2020-as
célkitűzés teljesítésére (max. 7%).
2018-ban a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv (a 2020-2030-as időszakra), vagyis a REDII világos piaci
jelzést fogadott el és határozott meg, mivel ez befagyasztja a növényi alapú bioüzemanyagok használatát a jelenlegi
szinteken, és sajátos célokat tűz ki a korszerű üzemanyagok, például a megújuló forrásokból származó elektromosság
számára. Azonban aggályok merülnek fel a korszerű üzemanyagokhoz rendelkezésre álló anyagokkal kapcsolatban
(hulladékok és maradványok), mivel fenntarthatatlan szintekre való növelésük közvetett kibocsátásokhoz vezethet - a
növényi bioüzemanyagokhoz hasonlóan. Mindazonáltal a megfelelő alkalmazás üvegházhatásúgáz-megtakarításokhoz
vezethet a közlekedési ágazatban.
A tiszta járművekről szóló irányelv
A tiszta járművekről szóló irányelvet is 2017 novemberében javasolták, a könnyű tehergépjárművekre vonatkozó CO 2előírásokról szóló rendelettel együtt. Ennek a jogszabálynak a fő célja a tiszta/nulla vagy alacsony kibocsátású
járművek piaci keresletének növelése a közbeszerzésekben. Ezért ennek az irányelvnek a célja a közlekedés széndioxid-mentesítése, különösen a nehéz tehergépjármű ágazatban (vagyis városi buszok, hulladékgyűjtő járművek), de,
kisebb mértékben, a könnyű járművek, például a postakocsik vagy a közszolgáltatásokhoz használt járművek esetében
is. Ezen szolgáltatások megadóztatása vagy ezen szolgáltatások - pl. a brüsszeli STIB (Belgium) vagy a londoni
Transport for London (EK) - üzemeltetése az állami intézmények kötelezettsége.
Energiahatékonysági irányelv
Az energiahatékonysági irányelvet 2018-ban fogadták el, és uniós szintű indikatív célkitűzést határoz meg az
energiahatékonyság 32,5%-os javításával 2030-ig, 2013-hoz képest. Ahhoz, hogy ezen javítások beszámíthatók
legyenek az energiahatékonyságba, minden tagállam eldöntheti, hogy bele akarja-e foglalni vagy sem a közlekedésben
elfogyasztott energiát energiafogyasztása referenciaszintjébe - erről minden ország saját belátása szerint dönt. Van egy
nagy joghézag: a közlekedésben használt energia bele nem számítása nem tükrözné az ország valós teljes
energiafogyasztását, és ezért bármely energiatakarékossági megvalósítás. noha üdvözlendő, „hamis” lenne.
Ellenkezőleg, ha a közlekedéshez használt energiát beleszámítanák a referenciaszintbe, a közlekedés kulcsfontosságú
szerepet játszana az energiahatékonysági célok elérésében, ami a közlekedés szén-dioxid-mentesítésére irányuló
határozottabb intézkedésekhez vezetne.
Euromatrica-irányelv (közúti díjak)
Akárcsak az üzemanyagadók, a közúti díjak is hozzájárulhatnak a gépkocsival kapcsolatos költségek növeléséhez,
előmozdítva az okosabb utaskeresletet, és a tisztább közlekedési módokra való átváltást. 2017. május 31-én az Európai
Bizottság közzétette javaslatát az Euromatrica-irányelv felülvizsgálatára, ami meghatározza azt a módot, ahogyan a
tagállamok díjak szabhatnak ki a járművekre a közúti infrastruktúra használatáért. A közúti díjakat vagy távolságalapú
útdíjként alkalmazzák, amikor a járműre megtett kilométerenként szabják ki a díjat, vagy időalapú matricaként, ami
lehetővé teszi, hogy a jármű adott időn belül a lehető legnagyobb utat tegye meg. A javaslat célja az időalapú díjszabási
rendszerek, az úgynevezett „matricák” fokozatos megszüntetése a távolságalapú útdíjak javára, amelyekre széles
körben úgy tekintenek, hogy ösztönzik a sokkal hatékonyabb vezetési magatartást. Ezenkívül a javaslat arra törekszik,
hogy kiterjessze az autópályadíj alkalmazását minden 3,5 tonna feletti tehergépjárműre és autóbuszra, és előírja a díjak
differenciálását a jármű CO2-kibocsátásai alapján (további árkedvezménnyel a nulla kibocsátású technológiák számára),
ami ösztönzést biztosítana a logisztikai vállalatoknak, hogy tisztább járművekbe fektessenek be.
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Az Európai Parlament 2018 októberében ült össze, hogy elfogadja az irányelv felülvizsgálatát. A parlament tagjai a
fenti módosítások javára szavaztak, 50%-os árkedvezményt kértek a nulla kibocsátású járművek számára, és
eldöntötték, hogy 2022. január 1-től a gépkocsikra, valamint a tehergépjárművekre/autóbuszokra díjkülönbözetet kell
alkalmazni a járműre vonatkozó kibocsátási elősírásoknak megfelelően. A tervezet kidolgozásának idején az
Euromatrica-irányelv felülvizsgálatának ez a javaslata a Tanács döntésére vár, mielőtt háromoldalú egyeztetésre
kerülne.

Hol tartanak az uniós tagállamok ezen célkitűzések elérésében?
Ahogy fent említettük, a közlekedés az egyetlen olyan ágazat, amelyben a kibocsátások ténylegesen nőttek 1990 óta. A
3. ábrán látható, ahogyan a közlekedésből származó kibocsátások minden uniós tagállamban növekedtek, négy
kivételével (Lichtenstein, Litvánia, Észtország és Svédország).

Ábra 4: A közlekedésből származó üvegházhatású gázok kibocsátásának változása 1990-2016 között; EEA
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Ennek ellenére az elmúlt években hoztak néhány pozitív intézkedést, a nulla kibocsátású zónák irányába erősödő
tendenciával, és a dízel- és a benzinüzemű gépkocsik eladásának következő évtizedben való fokozatos megszüntetésére
tett ígéretekkel. London levegőszennyezési díjat jelentett be, míg Oslo, Párizs, Madrid, Athén és Róma ígéretet tettek a
dízelüzemű gépkocsik teljes betiltására az elkövetkezendő években.
Város

Intézkedés

Minimálisan megengedett
előírás

Hatálybalépés

Amszterdam

LEZ (taxik)

Euro 5

2018. január

Athén

páratlan-páros
jegyrendszer
szempont

Euro 5

2012. május

+

LEZ

Berlin

LEZ

Euro 3 + DPF / Euro 4

2010. január

Brüsszel

LEZ

Euro 2

2018. január

Lisszabon

LEZ (két alzóna)

Euro 3 / Euro 2

2015. január

London

CC, T-charge / ULEZ

Minden jármű*/Euro 6

2003. február
április

Madrid

parkolási LEZ

Minden jármű

2012. március

Milánó

CC, LEZ

Euro 4 + DPF

2017. október

Oslo

CC, LEZ

Elektromos járművek

2017. október

Párizs

LEZ

Euro 3

2017. július

Stockholm

CC

Minden jármű

2007. augusztus

/

2019.

3. táblázat: Európai városok nulla kibocsátású zónával gépkocsik számára; T&E jelentés (2018) „A városi tilalmak elterjednek
Európában”’42

Ezenfelül Németországban - a gépkocsiipar központjában - a legfelsőbb polgári bíróság megerősítette, hogy a német
városi önkormányzatoknak joga van kitiltani a dízelüzemű gépkocsikat a városközpontokból, hogy a légszennyezést a
törvény által előírt határértékekre csökkentsék. A Szövetségi Közigazgatási Bíróság (BVG) 2018. február 27-én
kimondta, hogy a városoknak joguk van kitiltani a legszennyezőbb motorokat, ha nem állnak rendelkezésre egyéb
hatékony intézkedések a szennyezés csökkentésére; valójában meg kell ezt tenniük, ha ez a leghatékonyabb intézkedés
a szennyeződések, különösen a nitrogén-dioxid (NO2) csökkentésére.
Megjegyzés: nagy különbségek vannak az eddig kialakított környezetkímélő övezetek között. Egyes politikák
véglegesen kizárják a szennyező járműveket, és megpróbálják bevezeti a tisztább közlekedési lehetőségekre való
áttérést. Mások ideiglenes jellegűek, válaszul a veszélyes légszennyezési epizódokra. Összességében az eddig
bevezetett intézkedések egyik legfontosabb gyengesége az Euro 6 szerinti járművek mindenre kiterjedő mentessége. A
jelenleg eladott új Euro 6 szerinti dízelüzemű járművek kevesebb mint 10%-a tesz eleget az EU kibocsátási
határértékeinek; a maradék 90% még mindig 4-szer vagy 5-ször meghaladja a nitrogén-oxid határértéket, és egyes
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modellek 10-szer is. Ennek óriási hatása van a levegő minőségére. A levegő minőségének javítására irányuló bármely
komoly kísérletnek figyelembe kell vennie a járművek valós kibocsátását, és végül intézkednie kell a szennyező belső
égésű motoros járművek eltávolítására a közutakról.
Mindez azt jelenti, hogy még mindig számos előrelépést kell tenni a kibocsátások csökkentésére a közlekedési
ágazatban. Uniós szinten erős előírásokra van szükség a személygépkocsi- és tehergépjármű-kibocsátásokat illetően
mind 2025-re, mind 2030-ra, azon célból, hogy 2050-ig nullára csökkentsük a közlekedési kibocsátásokat.

Ellenőrzőlista a politikák megfelelő alkalmazásához
Általánosságban véve a politikáknak csökkenteniük kell az összesített kibocsátásokat. Ez azt jelenti, hogy ezek ne
oltsák ki más politikák hatását a kibocsátás csökkentését illetően, és ne hozzanak létre bumerángeffektus a probléma
túlerőltetésével. Ez a várostervezés javításával is elérhető, az alternatív közlekedési módok alkalmazásának és
népszerűsítésének beépítésére/megkönnyítésére a városokon belül és ingázásra, a gyaloglást is beleértve.
Ellenőrzőlista:
● Alacsony és nulla kibocsátású zónák - ezeket a valós vezetési körülmények között okozott kibocsátásra kell
alapozni, a kutatások például kimutatták, hogy az Euro 6 szerinti dízelüzemű járművek még mindig
meghaladják a légszennyezés törvényes határértékeit, ami azt jelenti, hogy beengedésük a nulla és alacsony
kibocsátású zónákba nagyon korlátozza a zóna képességét a levegő minőségének javítását illetően
● Közúti díjak - a járművekre a távolság és nem az idő függvényében kell díjat kivetni, mivel ez igazoltan
ösztönzi a sokkal hatékonyabb közlekedési magatartást
● Energiahatékonysági irányelv - minden tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy energiafogyasztása
referenciaszintjének kiszámításába belefoglalja, hogy mennyi energiát fogyasztott a közlekedési ágazatban, ez
sokkal valósághűbb áttekintést nyújt az általuk fogyasztott energia tényleges mértékéről
● Üzemanyagadó-paritás - a dízelre ugyanolyan adókulcsot kell alkalmazni, mint a benzinre, és mindkettőnek
egy díjat kell tartalmaznia, hogy segítség az égő üzemanyag külső költségeinek jobb „internalizálását” (pl.
légszennyezés, zajszennyezés és egészségügyi költségek).
● Az országoknak és a városoknak dolgozniuk kell az infrastruktúra javításán (vagy fejlesztésén) az alternatív
közlekedési módok érdekében, például kerékpározás, megosztáson alapuló közlekedés (gépkocsi, kerékpár,
motorkerékpár megosztása), hatékony tömegközlekedés stb. Ehhez tartozik, hogy a városokban és a
területeken megkönnyítsék és megfelelőbbé tegyék ezen közlekedési módok használatát, például a biztonság
javítása által.
● Az országoknak nem kellene a közlekedésben a növényi alapú bioüzemanyagokra, mint megújuló
energiaforrásból származó energiára támaszkodniuk. Helyette a tisztább és valóban megújuló
energiaforrásokra kellene összpontosítani, például a megújuló villamos energia és a hulladékokból és
maradékokból készített korszerű bioüzemanyagok.
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Mezőgazdaság
A jelenlegi mezőgazdasági kibocsátások áttekintése
2018-ban ismét bebizonyosodott, hogy milyen sok gazdát érint már az éghajlatváltozás okozta szélsőséges időjárási
események növekvő gyakorisága és nagysága. Ugyanakkor a gazdálkodási ágazat is egyik fő forrása a különböző
üvegházhatású gázoknak (GHG), éspedig a metánnak (CH4), dinitrogén-oxidnak (NO2) és szén-dioxidnak (CO2). Ezek a
gázok a különböző biológiai és vegyi folyamatok során képződnek.
Az állattartáson és a termőföldi gazdálkodáson belüli különböző forrásokat alább magyarázzuk el. Mivel a
mezőgazdaságból származó kibocsátásokat nemzetközileg két különböző jelentéstételi kategóriában jelentik, a
különböző források is ennek megfelelően vannak csoportosítva.

A „Mezőgazdaság” jelentéstételi kategória43
A dinitrogén-oxid kibocsátása főleg a talajból történik olyan biológiai és kémiai folyamatok eredményeként,
amelyekben a műtrágyákban
lévő
szervetlen
nitrogénvegyületek
vesznek
részt.
A
mezőgazdasági
dinitrogén-oxidkibocsátásoknak
kisebb
százaléka (13%) kapcsolódik
az állati trágyához. A talajból
és a trágyából származó
dinitrogén-oxid a teljes EU-28
üvegházhatásúgázkibocsátások 4,6%-át tette ki
2016-ban44.
A
metánkibocsátások
az
állatállománnyal
való
gazdálkodásból származnak. A
kérődzők emésztési folyamatai
(„bélemésztésnek”
nevezett;
főleg a szarvasmarhák) a
mezőgazdasági
metánkibocsátások
81%-át
teszik ki. A maradék metánkibocsátás az állati trágyából származik. A bélemésztésből és a trágyából származó
metánkibocsátások
az
EU-28
üvegházhatásúgáz-kibocsátások
5,8%-át
teszik
ki43.
Az EU üvegházhatásúgáz-nyilvántartásában a fent említett források a „Mezőgazdaság” jelentéstételi kategóriában
vannak bejegyezve, a mezőgazdasági hulladékok szabadföldi elégetéséből, meszezésből, karbamid alkalmazásából és
rizstermesztésből származó sokkal kisebb mennyiségek mellett.

Ábra 5: Az EU-ban a mezőgazdaságból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások összetétele 2016-ban

A tagállamokon belül a mezőgazdasági üvegházhatásúgáz-kibocsátások különböző szerepet játszanak. Noha abszolút
értékben Franciaországnak van a legnagyobb mezőgazdasági üvegházhatásúgáz-kibocsátása (ezt Németország és az
Egyesült Királyság követi), Írországban van a mezőgazdasági üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak a legnagyobb
részaránya a nemzeti üvegházhatásúgáz-nyilvántartásban (ezt Lettország és Litvánia követi). Hasonlóan, az
állatállomány és a termőföldek hozzájárulásai jelentősen különböznek az országok között, az állattenyésztési ágazat
kibocsátása több mint 70%-tól kevesebb mint 50%-ig terjed. (lásd a 6. ábrát alább).

43

Mivel a teljes kibocsátás 10%-áért a mezőgazdaság a felelős, a százalékok tízzel való elosztása megadja az illető részarányát a
teljes EU-28 üvegházhatásúgáz-kibocsátásoknak. Az EEA 2018-as üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó közösségi nyilvántartási
jelentése alapján
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Ábra 6: A 2016-os abszolút és relatív mezőgazdasági üvegházhatásúgáz-kibocsátások tagállamonként.

„A Földhasználat, földhasználat-változás és erdőgazdálkodás” (LULUCF) jelentéstételi kategória
Amikor a növények növekednek, CO2 vonnak ki a légkörből és szerves molekulákká alakítják át, megkötve azt a
szénmegkötésként ismert folyamatban. Ezek a molekulák a fák és egyéb fás évelők szárában és gyökereiben
elraktározódhatnak, de szerves anyagként a talajban is.
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A földhasználat típusa természetesen befolyásolja a fák és a talaj szerves anyagában tárolt szénmennyiséget. A
mezőgazdasággal kapcsolatos két földhasználati kategória a gyepterület és a szántóföld. Noha a talaj szerves
anyagainak mennyisége a gyepterületen általában nagyobb a szántóföldhöz képest, mindkettő sokkal kevesebb szenet
raktároz el az erdőkhöz és a vizenyős területekhez (tőzegmocsarakhoz) képest.
Másrészről a talaj szerves anyag tartalma kialakulásának vagy megszűnésének sebességét a föld kezelési módja is
befolyásolja, CO2-nek a légköri kibocsátását eredményezve. Például a szántással végzett talajforgatás és az öntözés
szerves anyag elvesztésével jár, ami nagyobb szén-dioxid-kibocsátáshoz vezet.
Az ilyen típusú földhasználatból és földhasználat-változásból származó kibocsátásokat a LULUCF-kategóriában
jelentik. Ezek a kibocsátások negatívak és pozitívak is lehetnek, mivel a CO 2-ot a fák és a talaj megkötheti, de újból ki
is bocsáthatja. Emiatt mindezen kibocsátásokat külön kategóriában foglalták össze.
Uniós szinten a LULUCF-ból (az erdőket stb. is beleértve) származó összesített kibocsátás negatív, ami azt jelenti, hogy
az ágazat nettó szén-dioxid elnyelő. Jelenleg azonban csak az erdő alágazat tárol több szén-dioxidot, mint amennyit
kibocsát. A szántóföld és a gyepterület 73 Mt CO2eq nettó forrása (összehasonlítva a fent részletezett „Mezőgazdaság”
jelentéstételi kategóriában szereplő 430 Mt CO2-val)45
A 7. ábrán különböző szántóföldi és gyepterületi nettó kibocsátások (Mt CO 2eq) és elnyelések láthatók a LULUCF

Ábra 7: Gazdálkodásból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás [CO2eq] a LULUCF-ben 2016-ban. Az EEA 2018-as üvegházhatást
okozó gázokra vonatkozó közösségi nyilvántartási jelentése alapján
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alkategóriákból. Ezek az elnyelések és források jelentősen különböznek az országok között, ahogy azt a németországi és
franciaországi példák is mutatják. Franciaországnak például összességében több ásványi talaja van Németországhoz
képest, amelynek több a szerves talaja. Noha a szénkészlet az ásványi talajokban gyakran még javítható (különösen a
múltbeli intenzív gazdálkodáshoz képest), a szerves talajok is gyakran veszítenek szenet. Ez megmagyarázza, hogy a
német gyepterület miért nagy forrása a kibocsátásoknak, míg az összesített franciaországi gyepterületek még egy kis
nettó elnyelést is mutatnak.
A különböző országokban ezen statisztikákat befolyásoló egyéb szempontok a vetésforgó, amelyek a gyepterületet (pl.
nem állandó gyepterületet) és a fás növények (pl. gyümölcsösök, szőlőkertek, fenyőfák, bozótok és olajfák) nagy
számát foglalják magukban, ami nettó szénelnyelést biztosít. Hasonlóan, a fák és élősövények száma a gyepterületen és
a szántóföldön befolyásolhatja ennek a kategóriának a nettő kibocsátását (lásd 45. lábjegyzet).
Azt is meg kell jegyezni, hogy még a LULUCF-ból származó összesített kibocsátások is nagyon különböznek az
országok között. Míg olyan országokban, mint Franciaország, Spanyolország és Svédország, a LULUCF-ágazat a
kibocsátások összesített elnyelője, olyan országokban, mint Dánia, Hollandia és Írország ez nettó forrást jelent. Nem
véletlen, hogy az utóbbiaknak nagyobb mezőgazdasági ágazatuk, és viszonylag kis erdőgazdálkodási ágazatuk van (lásd
45. lábjegyzet).

Gazdálkodásból származó kibocsátások más kategóriákban
A fent részletezett két kategória mellett a gazdálkodó tevékenységeknek vannak termelésoldali és egyéb folyamatokból
származó kibocsátásaik is. Például az ásványi nitrogén műtrágya előállítása nagyon energiaintenzív, és a teljes EU-28
üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak 1,7%-át teszi ki46, de ezek a kibocsátások a vegyiparhoz kapcsolódnak az „Ipari
folyamatok és termékhasználat” kategóriában.
Hasonlóképpen, a mezőgazdasági gépek vagy üvegházak energia- és üzemanyag-fogyasztásából származó kibocsátást
az „Energia” kategória „Közlekedés - Mezőgazdaság/Erdőgazdálkodás/Halászat” alkategóriában jelentik.
A gazdálkodási tevékenységből származó kibocsátások csökkentésére törekvő politikák azonban általában mindezen
forrásokat magukban foglalják, és ezért nem korlátozzák magukat a jelentéstételi kategóriákra. Például az
energiahatékonyabb öntözőszivattyúkba való befektetés továbbra is az éghajlatváltozás-mérséklési intézkedésnek
tekinthető a közös agrárpolitika értelmében.
Ráadásul mindig szem előtt kell tartani, hogy Európa mezőgazdasági ellátási láncai más országokban is okoznak
kibocsátásokat. Például a Brazíliából állati takarmányként importált szója összekapcsolható a talajból származó
kibocsátással, és gyakran az illető országban történő erdőirtással is. Úgy is lehetne érvelni, hogy az EU importálja
ezeket a kibocsátásokat, a nemzeti szinten jelentett kibocsátások mellett.
Erről nem szabad megfeledkezni az éghajlatváltozási politikával összefüggő intézkedések megtervezésekor, annak
biztosítása érdekében, hogy a kibocsátások ne csak máshová helyeződjenek át a rendszerben, vagy máshol
növekedjenek.
Végül, de nem utolsósorban, jelenleg sok élelmet elpazarolnak - a fogyasztók, valamint maguk a kiskereskedők,
termelők és gazdálkodók. Az értéklánc teljes hosszán az élelmiszer-hulladékból származó kibocsátások az
üvegházhatásúgáz-kibocsátások mintegy 10%-át teszik ki47.

Mi az EU összesített mezőgazdaság kibocsátás-csökkentési célkitűzése?
Ahogy fent a közlekedési ágazatnál láttuk, az uniós szinten nincs átfogó csökkentési célkitűzés a mezőgazdaságot
illetően. Az éghajlatpolitikai cselekvési rendelet értelmében az EU-nak 2030-ig 30%-kal csökkentenie kell a nem-ETSágazatokból (közlekedés, építkezés és mezőgazdaság) származó kibocsátásokat. Ennek elérése érdekében, minden
egyes tagállamnak egyéni kibocsátás-csökkentési célkitűzés van kijelölve ezen ágazatok számára, gazdagságuktól
függően. Az uniós tagállamokban a célkitűzések a legkevésbé gazdag országok esetében megállapított 0%-tól a
leggazdagabbak esetén megállapított 40%-ig terjednek (az éghajlatpolitikai cselekvési rendeletről részletesebben a fenti
részben, a 19.-20. oldalakon olvashat).
Mindazonáltal le lehet vonni néhány következtetést a mezőgazdasági kibocsátásának jelenlegi és jövőbeli viszonylagos
részarányából az egyes tagállamokban.
46
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Írországnak például 30%-os üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentési célkitűzése van az éghajlatpolitikai cselekvési
rendelet értelmében. Ugyanakkor Írország mezőgazdasági ágazata felelős teljes nemzeti üvegházhatásúgáznyilvántartása több mint 30%-áért, sőt csak az éghajlatpolitikai cselekvési rendeletbe foglalt ágazatok 44%-áért is48.
Ugyanakkor Írország LULUCF-ágazata nettó forrás, mivel a kis erdőgazdálkodási ágazat nem tudja ellensúlyozni a
gyepterületektől és a vizenyős területek tőzegkitermeléséből származó CO2-kibocsátásokat. Ennek megfelelően Írország
aligha fogja elérni éghajlatváltozási-célkitűzéseit a mezőgazdasági kibocsátások csökkentése nélkül.
Gazdasági szempontból általában először a legolcsóbb kibocsátás-csökkentési intézkedéseket kellene végrehajtani,
ágazattól függetlenül. Az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések marginális pénzügyi költségei mellett azonban
ezek megtervezéséhez és végrehajtásához gyakran politikai ár is társul. Emiatt a nemzeti ágazati célkitűzések általában
számos tényezőn alapulnak. Írország esetében, ahol a mezőgazdaság és a tejtermékek exportja a gazdaság fő oszlopa, a
kibocsátás-csökkentések emiatt egyéb ágazatokra összpontosíthatók.
Másrészről a német mezőgazdasági ágazat csak 7%-kal járul hozzá a teljes nemzeti üvegházhatásúgáz-nyilvántartáshoz.
Mindazonáltal Németország is intézkedéseket tervez végrehajtani a gazdálkodásból származó kibocsátások
csökkentésére. Ennek az értelme némi manőverezési területet létrehozni egyéb ágazatok számára, mint amilyen az
energia és az ipar.
Azonban még fontosabb szem előtt tartani, hogy a mezőgazdaságban gyakran sokkal nehezebb kibocsátás-csökkentést
elérni, mint más ágazatokban, amelyekben már rendelkezésre által tisztán műszaki megoldások. Más szavakkal
nincsenek rövid és gyors mérséklési intézkedések a gazdálkodásból származó kibocsátások számára. A nettó nulla
kibocsátás 2050-re való elérésének céljára való tekintettel az egyes tagállamok számára fontos, hogy fenntartható
hosszú távú mérséklési menetrendeket azonosítsanak, 49 segítve a gazdákat az éghajlatbarát mezőgazdasági ágazatra való
áttérésben.
Ezek az intézkedéscsomagokat, gyakorlatokat és politikákat azonnal végre kell hajtani, a bomlások és felhasználhatatlan
eszközök elkerülésére, amelyek csak ártanának a gazdálkodási ágazatnak.

Milyen politikák vannak hatályban, amelyek segítenek a mezőgazdasági kibocsátások
csökkentésében?
Uniós szinten csak a kibocsátás-csökkentésekkel közvetlenül foglalkozó közös agrárpolitika áll rendelkezésre, de a
kötelező uniós célkitűzések hiányában az üvegházhatású gázok mérséklésébe való bármely beruházás önkéntes marad.
Noha mivel a mezőgazdaság annyira erős kölcsönhatásban áll tájainkkal, a természettel és a környezettel, a
biodiverzitást, a vízminőséget és a levegő minőségét védő politikák és intézkedések is gyakran vezetnek
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéshez.
Közös agrárpolitika
A 2013-2020-as programozási időszak folyamán az EU költségvetése csaknem 40%-át alkotó közös agrárpolitika
(2014-2020-as programozási időszak) potenciálisan a legfontosabb eszköz az uniós gazdálkodási ágazat
befolyásolására és irányítására. Ez jelenleg megújítási folyamat tárgyát képezi a 2021-2027-es időszakra.
A (jelenlegi) közös agrárpolitikának három fő környezetvédelmi eszköze van, éspedig:
1. Kölcsönös megfeleltetés, amelyek a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből és jó
mezőgazdasági és környezeti állapotokból (GAEC) áll, pénzügyi támogatás nélkül
2. Környezetbarátabbá tétel, amely a kötelező környezetvédelmi és környezetbarát gyakorlatokból áll, pénzügyi
támogatással
3. Környezetvédelmi intézkedések a vidékfejlesztési program értelmében
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Mindenez eszközök eredményeztek néhány, noha korlátozott hatású éghajlati előnyt.
A nitrátokra vonatkozó irányelv bevonása például a fő hajtóereje volt a talajból származó dinitrogén-oxid-kibocsátások
csökkentésének50. Hasonlóképpen számos jó mezőgazdasági és környezeti állapottal kapcsolatos intézkedés járulékos
előnnyel járt az éghajlatváltozás mérséklését illetően (lásd az alábbi 1. táblázatot).
Hasonlóképpen számos ország vidékfejlesztési programja tartalmaz vázlatokat környezetbarát gazdálkodási
gyakorlatokról vagy támogatási intézkedésekről a vízszennyezés csökkentése, a levegő minőségének javítása vagy a
biodiverzitás növelése céljából, amelyeknek szintén vannak járulékos előnyeik éghajlatunkra nézve.
Összességében azonban minimum megkérdőjelezhető, hogy a jelenlegi közös agrárpolitika tényleg segít-e
csökkenteni a mezőgazdasági kibocsátásokat, mivel nyilvánvalóvá válik, amikor valaki összehasonlítja a
rendelkezésre álló hatalmas pénzmennyiséget a ténylegesen elért kibocsátás-csökkentéssel.
A Fitness check of the CAP, Pe’er et al. (2017) például megállapítja, hogy „a közös agrárpolitika szerinti
éghajlatpolitikai cselekvésnek nincs látható hatása az EU mezőgazdasági üvegházhatásúgáz-kibocsátására”, és a „2001
óta elért kevés összesített csökkentés és a legutóbbi növekedés is 2012 óta főleg a szarvasmarha-állomány és a
műtrágya-használat változásaival magyarázható”.

Fő probléma

Szám

Követelmények és előírások

Kapcsolat
az
mérséklésével

Víz

GAEC 1

ütközősávok létrehozása

széntárolók
védelme
az
gyepterületen és a talajokban

GAEC 4

minimális talajborítás

a talajban lévő kötöttszén védelme és az
erózió csökkentett kockázata

GAEC 5

a terület-specifikus feltételeket tükröző minimális földhasználat az
erózió korlátozására

a talajban lévő kötöttszén védelme és az
erózió csökkentett kockázata

GAEC 6

a talaj szervesanyag-szintjének megőrzése a megfelelő
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üvegházhatásúgázkibocsátások tüzekből, és a hulladék
felhasználási képessége a talajban lévő
kötöttszén elősegítésére

GAEC 7

a táj jellegzetességeinek megtartása beleértve adott esetben a
sövényeket, a tavakat, az árkokat, a fasorokat, a facsoportokat, a
szórvány fákat és a táblaszegélyeket, és beleértve az élősövények
és fák vágásának tilalmát a madarak szaporodási és fészekrakási
időszakában, és opcionálisan, az invazív növényfajok elkerülésére
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4. táblázat: Kiválasztott GAEC-intézkedések, amelyeknek járulékos előnyeik lehetnek az éghajlatra nézve 51

A környezetbarátabbá tételt illetően az Európai Számvevőszék hasonló következtetésekre jut a közös agrárpolitikának
azok saját éghajlatváltozás-mérséklési céljaihoz való hozzájárulásának hatékonyságát illetően. Az ő „Külön
jelentésükben: Környezetbarátabbá tétel: egy sokkal összetettebb jövedelemtámogatási rendszer, környezetvédelmi
szempontból még nem eredményes” 52, az Európai Számvevőszék megállapítja, hogy noha 2016-ban az EU
mezőgazdasági földterületeinek 77%-a volt alávetve a környezetbarátabbá tételnek, ez az EU mezőgazdasági
földterületeinek csak mintegy 5%-án vezetett a gazdálkodási gyakorlatok megváltozásához, amelynek okai az átfedés
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volt a kölcsönös megfeleltetéssel, és a környezetbarátabbá tételi követelmények általános igénytelensége voltak, amely
gyakran csupán a szokásos gazdálkodási gyakorlatokat tükrözték. Továbbá a jelentés leírja, hogy „a
környezetbarátabbá válást ösztönző támogatás címzettjei közül összesen a közvetlen támogatások mellett állást foglaló
gazdálkodók 65%-a az EU mezőgazdasági területeinek mint 16%-áról, volt teljesen mentesítve minden
környezetbarátabbá tételi kötelezettség alól”.
A gyepterületet védő és ezáltal a talajban lévő kötöttszén megőrzésén keresztül éghajlati előnyökkel járó
környezetbarátabbá tételi intézkedésekre való tekintettel a jelentés megjegyzi, hogy noha a gyepterület relatív
részaránya 1,5%-kal növekedett, az állandó gyepterület 3 millió hektáros tényleges vesztesége következett be.
Az Európai Számvevőszéknek a környezetbarátabbá tétellel kapcsolatos jelentésének eredményei tükröződnek korábbi
„Külön jelentésükben is: Az EU költségvetéséből minden öt euróból legalább egynek az éghajlatpolitikai cselekvésre
való költése: folyamatban lévő nagyra törő munka, de nagy a kockázata annak, hogy nem ér célt” 53. A jelentés
megállapította, hogy „a közvetlen mezőgazdasági támogatásoknak az éghajlatpolitikai cselekvés céljához való
hozzájárulásával kapcsolatos feltételezések nincsenek megalapozottan megindokolva”, és hogy az első oszlopnak az
éghajlatpolitikai cselekvéshez való hozzájárulása legalább 9 milliárd euróval van túlbecsülve, egyszerűen azért, mivel
az Európai Bizottság túl optimista metodológiát és hamis feltételezéseket használt.

Ezek a politikák hogyan járulnak hozzá az éghajlatpolitikai cselekvési rendelet
célkitűzésének teljesítéséhez?
A 2021-27-es időszakra kiterjedő következő közös agrárpolitikáról jelenleg tárgyalnak.
Noha a Bizottság javaslatának célja nagyobb éghajlati ambíció, és arra számít, hogy a jövőbeli közös agrárpolitika
szerinti ráfordítás 40%-a az éghajlatpolitikai cselekvéssel lesz kapcsolatos, az még inkább megkérdőjelezhető, ha a
jövőbeli közös agrárpolitika tényleges üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéseket fog hozni54 55. Ennek oka, hogy a
nettó pozitív kibocsátások bumeránghatást vagy hibás területi célmeghatározást (pl. erdősítést vagy bioenergianövényeket tőzegmocsara talajokban) eredményezhetnek.
Ami még fontosabb, „a hozzájárulás, amelyet ezen alapok hoznak az éghajlatváltozás megelőzésére, nem ismert, mivel
ez a tagállamok által kiválasztott intézkedésektől függne”, ahogy az Európai Számvevőszék megjegyzi 2018-as
“Vélemény a Bizottságnak a 2020 utáni időszakra szóló közös agrárpolitikával kapcsolatos rendeleteire vonatkozó
javaslatait illetően” című dokumentumában56.
A jelenlegi programozási időszakban a Bizottság a nem a környezetbarátabbá tételi támogatások 20%-át irányítja
hozzájárulásként az éghajlatpolitikai cselekvés felé, főleg a kölcsönös megfeleltetés miatt, míg az Európai
Számvevőszék csak 10%-ot lát indokoltnak. Ezért nem meglepő, hogy az alapjövedelem támogatásnak a 2020 utáni
közös agrárpolitikában való 40%-os súlyozását is „irreálisnak” tekinti.
Ami még fontosabb, az Európai Számvevőszék helyesen arra a következtetésre jut, hogy „a közös agrárpolitikai
hozzájárulásának felülértékelése kisebb pénzügyi hozzájárulásokhoz vezethet más politikai területek esetében,
csökkentve ezáltal az EU-nak az éghajlatváltozásra mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra költött összesített
hozzájárulását”.

Milyen nemzeti
kibocsátásokat?

intézkedések

csökkenthetik

a

mezőgazdaságból

származó

Jelentős különbségek vannak a különböző tagállamok mezőgazdasági ágazatai között. Ez a különböző talajtípusok,
éghajlat, gazdaságszerkezet és az elért különböző mezőgazdasági teljesítmények miatt van.
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Ennek megfelelően nem alkalmazható egy mindenre kiterjedő, általános megközelítés. Az alábbi rész lehetséges
műszaki lehetőségeket ír le, amelyek éghajlati előnyökkel járnak, ha jól és megfelelő körülmények között alkalmazzák
őket.
Mindenesetre ezen intézkedése és gyakorlatok hatékonysága szempontjából ugyanannyira lényeges tényező, hogy
milyen politikák vannak hatályban teljes végrehajtásukat gátoló akadályok csökkentésére. Annak eldöntése, hogy az
adók, a támogatások, a hitelgaranciák, a büntetések, az engedélyek, a címkézés vagy a tudatosságnövelő programok a
legmegfelelőbbek a nemzeti kontextustól, valamint a kívánt mérséklési intézkedéstől és gyakorlattól függ.
A talajból származó CO2-kibocsátás csökkentése, és a szénkészletek növelése
A minimális talajforgatás57 (pl. a művelt föld mélységének és/vagy gyakoriságának csökkentése) megvédheti a
talaj szerves anyagát, és ugyanakkor csökkentheti az üzemanyag-használatot. Ez az intézkedés azonban nem hozható
meg a növényvédő szerek használatának növelése árán.
A mezőn a parlagon hagyott területeken hagyott növényi maradványt 58 szervesanyag-tartalmú talajjá alakíthatják a
talajorganizmusok. Ugyanakkor ez az intézkedés a talaj termelékenységét is növeli, csökkentve a műtrágya iráni igényt,
és az ebből következő üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat.
Hasonlóan, a takarónövényzet59 átalakítja a talaj biogeokémiai folyamatait, megőrzi/növeli a szilárd szerves
anyagokat, és csökkenti a dinitrogén-oxid-kibocsátásokat.
Az északi országok, amelyek nagy kiterjedésű tőzegmocsaras talajjal (hisztoszolok) rendelkeznek, például Németország
vagy a balti államok, jelentősen csökkenthetik a kibocsátásokat ezen talajok vízszintjének emelésével.
Az olyan intézkedések, mint a vizenyős területen végzett mezőgazdaság vagy a tőzeglápok hasznosítása 60 szintén
gyakran járhat további előnyökkel pl. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást illetően. Ezek a megoldásokhoz
általában számos gazda beleegyezésére van szükség, mivel a vízszint az egész területen emelkedhet. Ezért szükség
intenzív figyelemfelkeltésre lehet szükség. Németországban ezt az intézkedést a brandenburgi szövetségi állam
vidékfejlesztési programja támogatja61.
Az agrárerdészet62 egy másik módja a szén megkötésére mezőgazdasági rendszerekben „a fáknak és cserjéknek [pl.
élősövényeknek] az állatállomány és/vagy a növények közé integrálásával”. Írországban például több szenet tárolnak az
élősövényekben, mint a fákban, ami jól szemlélteti az ezen intézkedésben rejlő lehetőségeket.
A talajból származó dinitrogén-oxid csökkentése
Ez szintén előnyökkel járhat az éghajlatra nézve a műtrágyahasználat csökkenése miatt. A műtrágyahasználat
csökkentésének módjai lehetnek a pontosabb alkalmazkodás a növény igényeihez, vagy a változó arányú műtrágyázás
(precíziós mezőgazdaság). Ezek az intézkedések általában a legjobban oktatási programokkal vagy az új gépekbe való
befektetéshez szükséges kölcsönökkel támogathatók. Mivel a műtrágya-csökkentés a költségeket is csökkenti, ez az
intézkedés csak rendkívüli esetekben kaphat állami támogatást.
Szerves műtrágya használata szintetikus helyett csökkentheti a műtrágyagyártásból származó termelésoldali
kibocsátást, ha a trágyakezelésből és -tárolásból származó kibocsátást jól kezelik.
Az állattartásból származó kibocsátások csökkentése
Ami az állattartásból származó metán- és dinitrogén-oxid kibocsátásokat illeti, a csökkentés még nehezebbé válik.
Számos megközelítést próbálnak alkalmazni a kibocsátás hatékonyságának növelésére. Írország például a
vidékfejlesztési programján keresztül finanszírozott nemzeti szaporodási programot vezet, amely egyebek mellett a
szarvasmarháktól származó metánkibocsátás csökkentését célozza.
Ezek a megközelítések azzal a veszéllyel járnak, hogy a mezőgazdasági ágazat benne reked egy intenzív rendszerben,
amely még így is a végére ér mérséklési menetrendjének. Ugyanakkor sokkal nehezebb és költségesebb lesz egy ilyen
rendszerről egy alternatív, hosszú távú, fenntartható mérséklési menetrendre átváltani.
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Ami a trágyát illeti, a tárolás és a kezelés javítható, pl. a tárolási idő lerövidítésével vagy légmentesen záró huzatokkal.
A trágya anaerob lebontása (metán létrehozása biogázhoz) szintén meg van említve, mint éghajlatváltozás-mérséklő
intézkedés. Az intézkedésnek az éghajlattal kapcsolatos előnyei azonban nagymértékben az azt támogató politika
megtervezésétől függnek. Ennek oka, hogy a trágya kifizetődővé tétele is a gyártás fokozását és növelését is
ösztönözheti. Ráadásul a lebontási folyamathoz további, nem trágya alapú betáplált alapanyagra, például kukoricára van
szükség.
Egyéb politikák
Nemzeti szinten különböző politikák lehetnek kedvező vagy kedvezőtlen hatással az üvegházhatásúgáz-kibocsátás
csökkentésére.
A politikák, amelyek arra ösztönzik az állampolgárokat, hogy csökkentsék fogyasztásukat az állami termékekből,
éghajlati előnyöket biztosítanak; azonban, mivel az EU nagy mennyiségben tejtermékeket is exportál, a fogyasztói
döntéseket célzó politikák csak kísérő intézkedések lehetnek a termelési oldal megváltoztatására.
Az ilyen exportorientált mezőgazdasági tevékenységnek nagy hatásai lehetnek a mezőgazdasági ágazatra.
Írországban például a mezőgazdasági kibocsátásoknak a tervek szerint 9%-kal kell növekedniük a 2013-2020-as
időszakra vagy 3%-kal a 2005-ös szint fölé, az ír vidékfejlesztési politikában az éghajlatváltozás mérséklésére helyezett
hangsúly ellenére.
Ez a növekedés Írország „Food Harvest 2020” nemzeti stratégiájával magyarázható 63, amely egyebek mellett
meghatározza a tejtermelés 50%-kal való növelésének 2020-as célkitűzését - a tejkvóták 2015-ös lejárását követően.
(DAFM, 2015). Hasonlóan, Írország Foodwise 2025 programja64 folytatja ezt az irány, kijelentve, hogy, „Az uniós
tejkvóta megszüntetése szabadságot ad az ír tejágazatnak, hogy teljesen kiaknázza lehetőségeit a teljesítményt, az
exportbevételeket, a vidéki foglalkoztatást és befektetést illetően[…]”.
Mivel az EU-ban ételek 40%-át elpazarolják, az élelmiszerpazarlást a termelői és a fogyasztói oldalon is csökkenteni
célzó politikák is jelentős előnyökkel járhatnak

Vannak egyéb uniós szintű politikák a mezőgazdasági kibocsátás csökkentésére?
Ahogy korábban említettük, számos olyan mezőgazdasággal kapcsolatos politika, amely éghajlati előnyökkel jár,
elsősorban tényleges különböző politikai célok megoldását célozza. Más szavakkal az éghajlatunkra ártalmas
tevékenységek gyakran a vizet és a levegőt is szennyezi, vagy ártalmas a biodiverzitásra. Ezeket a tevékenységeket
szabályozó több politikát, amely véletlenszerű járulékos előnyként az üvegházhatásúgáz-csökkentéshez vezet, alább
részletezünk.
A műtrágya-irányelv
A nitrátirányelv (91/676/EGK) célja a vízminőség megvédése Európa-szerte, megelőzve, hogy a mezőgazdasági
forrásokból származó nitrátok szennyezzék a talaj- és a felszíni vizeket, valamint a helyes gazdálkodási gyakorlatok
előmozdítása. Ez intézkedéseket foglal magéban a műtrágya kifolyásának és átszivárgásának csökkentésére, de az
összesített műtrágyahasználat csökkentésére is, például regionális határértékek meghatározásával, vagy a hatékonyabb
műtrágyahasználat ösztönzésével. Az összesített műtrágyahasználat ezen csökkentésén keresztül a nitrátirányelvet az
1990-es években a mezőgazdaságból származó dinitrogén-oxid-kibocsátás csökkentse egyik fő hajtóerejének
tekintették65.
A nitrátirányelv jelentőségét a dinitrogén-oxid-kibocsátások csökkentésében az a tény is szemlélteti, hogy, például,
Németország „a műtrágya-alkalmazási rendelet módosítását” a mezőgazdasági ágazat három mérséklési intézkedésének
egyike közé sorolta 2020-as éghajlatpolitikai cselekvési programjában 66.
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Egyéb uniós politikák
Még akkor is, ha a metán jelenleg ki van véve a levegő minőségére vonatkozó nemzeti kibocsátási határértékekről szóló
irányelvből (2016/2284/EU), a mezőgazdaságból származó ammónia-kibocsátások csökkentésére hozott intézkedések
gyakran a dinitrogén-oxid- és metánkibocsátások szintjét is érintik. Ennek oka, hogy a levegőt szennyező anyagok és az
üvegházhatású gázok forrásai és mérséklési lehetőségei gyakran fedik egymást.
Hasonlóképpen, az ipari kibocsátásokról szóló irányelvnek (2010/75/EU) is kedvező mellékhatásai lehetnek az
üvegházhatású gázok mérséklését illetően, például a megfelelő trágyatárolásnak a nagyobb sertés- és baromfi
gazdaságok számára való kötelező tételével 67. Ez különösen fontos, ugyanis ezek a lehetőségek nem esnek a közös
agrárpolitika hatálya alá, mivel a termelés túl iparosított, hogy a „gazdálkodás” nemzeti meghatározása alá essék.
Az állatjóléti politikák közvetett módon segíthetnek csökkenteni a kibocsátásokat, ha ezek az állatállomány számának
nettó csökkentéséhez vezetnek. Azonban az állattartási ágazat éghajlatváltozás-mérséklése és az állatjólét közötti
kapcsolat kétértelmű és tele van potenciális csapdákkal 68.
Noha léteznek kezelési lehetőségek vagy műszaki lehetőségek, ha az éghajlatváltozási célkitűzéseket komolyan
vesszük, az élelmiszer-fogyasztással is foglalkoznunk kell.

Hol tartanak az uniós tagállamok ezen célkitűzések elérésében?
Noha, ahogy korábban említettük, az éghajlatpolitikai cselekvési rendelet értelmében nincsenek ágazati célkitűzések, le
lehet vonni néhány következtetést a mezőgazdaságnak a tagállam gazdaságában való relatív részarányából, annak az
éghajlatpolitikai cselekvési rendelet szerinti összesített célkitűzéséből, és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség
üvegházhatású gázokra vonatkozó, „Tendenciák és előrejelzések Európában 2018” című 2018-as jelentésének legújabb
előrejelzéseiből.
2016-ban hat tagállam (Belgium, Finnország, Németország, Írország, Málta és Lengyelország) vállaláselosztási
kibocsátásai meghaladták ezek vállaláselosztási kibocsátási célkitűzéseit 69. Mivel Írországban messze a legmagasabb a
mezőgazdaságból származó kibocsátás százaléka, nem volt más lehetőség, mint csökkenteni ezeket a kibocsátásokat, ha
el akarja érni saját üvegházhatásúgáz-célkitűzéseit
Uniós szinten a mezőgazdaságból származó kibocsátások 2012-óta emelkedtek, és 2016-ban elérték ugyanazt a szintet,
amelyen 2006-on voltak (lásd a fenti 8. ábrát). Ugyanabban az időkeretben az összes többi ágazat kibocsátásai
együttesen állandóan csökkentek 18%-kal.
Noha az összes többi ágazat kibocsátása a további, habár a szükségesnél lassúbb csökkentése van betervezve, a
mezőgazdasági kibocsátások abszolút értékben való növelését tervezik. Ez azt jelenti, hogy az üvegházhatásúgázkibocsátás relatív részaránya is növekedni fog.
Természetesen ez jól szemlélteti a sürgősséget, amellyel ezeket a kibocsátásokat már most csökkenteni kell, a nettó
nulla kibocsátás 2050-es elérésére törekvő közös célunk fényében.
A tagállamoknak meg kell érteniük, hogy a rendszeren belüli kisebb változtatások vagy a megtakarítások a
mezőgazdasági ágazatban először is nem lesznek elégségesek. Helyette el kellene kezdeniük az átmenetet a fenntartható
állattenyésztésre, valamint az egészséges és fenntartható étrendekre, amelyek gazdagok növényi alapú élelmiszerekben,
és jelentősen kevesebb és jobban előállított húst, tejterméket és tojást tartalmaznak.
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Ábra 8: A mezőgazdaságból származó EU-28 üvegházhatásúgáz-kibocsátások alakulása (Mt CO2eq). Az EEA 2018-as üvegházhatást okozó gázokra
vonatkozó közösségi nyilvántartási jelentése

Egy átfogóbb megoldás nemcsak, hogy előnyt jelentene éghajlatunk számára, hanem a biodiverzitást is védené, javítaná
a víz és a levegő minőségét, valamint az állatjólétet.
Ez azonban nemcsak egy megfelelő hosszú távú mérséklési menetrend megtalálását teszi szükségessé, hanem azt is,
hogy ezeket tisztességes és biztonságos gazdasági utakká tegye. A közpénz átirányítása az éghajlatunkra és
környezetünkre ártalmas tevékenységek támogatásától az első lépés kellene legyen éghajlatunk megmentésére és a jövő
generációja gazdálkodási képességének biztosítására.

Ellenőrzőlista a politikák megfelelő alkalmazásához
Bármely éghajlatváltozás-mérséklő intézkedés sikerét azon képessége szerint kellene értékelni, hogy abszolút
üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményez, függetlenül az elszámolási kategóriától, sőt, a nemzeti határoktól is. Más
szavakkal egy olyan intézkedést, amely bumeránghatást okoz, vagy a rendszerben más helyen növeli a kibocsátást, nem
kellene az éghajlatváltozást mérséklő intézkedésnek tekinteni. Az erdősítés vagy a bioenergia termelése tőzegmocsaras
talajokon például több kibocsátást hozna létre a talajban lévő kötöttszén elvesztése miatt, mint amit ezek megkötnének
vagy megtakarítanának.
Ráadásul az éghajlatváltozás mérséklésének összhangban kellene lennie egyéb fenntarthatósági politikai célokkal,
például azokkal, amelye a levegő és víz minőségére, a biodiverzitásra és az állatjólétre vonatkoznak. Ez legalábbis egy
biztosítékrendszert tesz szükségessé, amely elkerüli ezeket a kompromisszumokat. Az ideális intézkedések azonban
ezen politikai célok közötti együttműködés maximalizálását célozzák.

Ellenőrzőlista:
● Az EU-n kívüli kibocsátások abszolút értékben nem növekednek (pl. erdőirtás vagy takarmánygyártás)
● Megfelelő területrendezés (pl. erdősítés nélkül a tőzegmocsarakban)
● A bumeránghatás elkerülése (pl. a termelés és a kibocsátások összesített növelése a hatékonyság növelésének
eredményeként)
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●
●
●
●
●
●

A növényvédő szerek használatának növelése nélkül (pl. a takarónövényzet eltávolítására vagy nem
talajművelő rendszerek kezelése)
A biodiverzitás elvesztése nélkül (pl. a földhasználat intenzitásának növelésével)
A levegő minőségére vonatkozó nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelvnek való megfelelés (az
ammónia-kibocsátások növelése nélkül)
Az állatjólétre gyakorolt kedvezőtlen hatások nélkül (intenzitásának növelésével)
Egyéb környezetvédelmi célokkal kapcsolatos negatív hatások nélkül
Elzárások elkerülése hosszú távú perspektíva elfogadásával
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Építkezés
A jelenlegi építkezési kibocsátások áttekintése
2016-ban a vállaláselosztási
rendelet
ágazataiban
a
kibocsátás
26%-a
az
építkezési
ágazatnak
tulajdonítható.
A létező és új épületek
energiahatékonyságába való
befektetéseknek és a megújuló
erőforrásokból származó vagy
kisebb
szén-dioxidkibocsátású üzemanyagokra
való áttérésének köszönhetően
az utóbbi évben jelentősen
csökkentek
a
közvetlen
kibocsátások.
Fontos megjegyezni, hogy
vannak összekapcsolódások az
energiaágazattal,
amely
Ábra 9: Üvegházhatásúgáz-kibocsátások ágazatonként, lebontott épületek ágazata. Az EEA 2018-as
közösségi nyilvántartási jelentése
beleszámít az üzemanyagok
gyártása,
elektromosság
biztosítása miatti kibocsátásokba, de távfűtést és távhűtést is létrehoz az építkezési ágazat számára. Ameddig az
energiaágazat továbbra is felhasználja a szén-dioxidot kibocsátó üzemanyagokat, az építkezési ágazat is felelős ezen
kibocsátások részarányáért. Jelenleg, ha ezek a kibocsátásokat is beleszámítják, az építkezési ágazat a CO 2 kibocsátások
36%-áért tehető felelőssé.
Az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség részletes elemzést
készített a 2010-es évre,
amelyben kimutatta, hogy
közvetett
kibocsátások
hozzáadása
durván
megkétszerezi a lakossági
ágazat teljes kibocsátásait, a
kereskedelmi ágazat teljes
kibocsátásai
megháromszorozódnak, ha a
közvetett
kibocsátásokat
figyelembe
veszik.
Az
energiapazarlás csökkentése
ezért nemcsak a lakóépületek
számára
fontos,
hanem
különösen
fontos
a
kereskedelmi célú épületek
számára is.
Ábra 10: Közvetlen és közvetett kibocsátások végfelhasználó szerin közvetlen energiaágazati kibocsátások
szerint. Az EEA 18 / 2012-as műszaki jelentése

Ezen kibocsátások mennyisége
és összetétele nagyban különbözik az országok között, mivel az északi országoknak a nagyobb melegítési és világítási
költségeik miatt jelentősen nagyobb az energiafelhasználása.
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Ahogy megállapítottuk, az építkezési ágazat közvetlen kibocsátásai lassan 9%-kal csökkentek 2005-től 2014-ig,
nagyobbrészt a létező épületek energetikai modernizálása miatt, de a kibocsátások kissé növekvő tendenciájával 2015ben és 2016-ban, és stabilizálódásukkal 2017-ben.
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint 1990 óta az építkezési ágazat járult leginkább hozzá az

Ábra 11: Háztartási energiafogyasztás végfelhasználás szerint. EEA

vállaláselosztási határozat hatálya alá tartozó ágazatokban az abszolút kibocsátás csökkentéshez. Noha a tagállamok
csak korlátozott csökkentéseket terveztek az vállaláselosztási határozat szerinti kibocsátásokban 2015 és 2030 között, a
több mint 100 Mt CO2-egyenértékű, legnagyobb csökkentésre várhatóan az építkezési ágazatban kerül sor (-16 %)70. A
vállaláselosztási határozat szerint tervezett csökkentések mintegy 75%-a az építkezési ágazat energiahatékonysági
intézkedéseitől várható, de az ágazat sokkal nagyobb költséghatékony csökkentéseket hozhat, megkétszerezve vagy
akár meg is háromszorozva az ágazat üvegházhatásúgáz-csökkentéseit, amikor áttérnek a jelenlegi szokásos
ügymenetről a nagyra törő költséghatékony energiahatékonysági politikákra.
A jelenlegi szokás ügymenettel és a létező politikák keretében a lakó- és a szolgáltatói épületek kibocsátásai a tervek
szerint csökkennek 2015 és 2030 között, és továbbra is csökkennek vagy stagnálnak 2050-ig, de 2050-ig nem sikerül
elérni a szükséges széndioxid mentesítést.
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https://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-europe/trends-and-projections-in-europe-2016/actiondownload-pdf
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Ábra 12: Várható ühg kibocsátás a szokásos üzletmenet esetén a háztartásoknál; PRIMES 2016.

Ábra 13: Várható ühg kibocsátás a szokásos üzletmenet esetén a szolgáltatói ágazatban; PRIMES 2016.

Noha jelentős változás van a PlanUp hatálya alá eső országok épületállományának jellemzőiben, a különálló házak nagy
részarányával Olaszországban és Spanyolországban, és a társasházak nagy részarányával Romániában,
Lengyelországban és Magyarországon az 1990-es korszak előttről, az egyik közös tény az ágazat korlátozott
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üvegházhatásúgáz-csökkentését illetően a korlátozott hozzáférés a finanszírozáshoz és az innovatív üzleti modellekhez,
amelyek a hőenergia modernizációjának hajtóerői ezekben az országokban.

Milyen politikák vannak hatályban, amelyek segítenek az építkezési kibocsátások
csökkentésében?
Az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv
A minimális energiateljesítményi előírások kapcsolatos intézkedések és az energiateljesítmény kötelező igazolása,
valamint a számlázás és az energiagazdálkodás a nagyobb épületekben az épületek energiateljesítményéről szóló
európai irányelvben van megalapozva. A 2002-es első változat előírta a tagállamoknak energiateljesítményre vonatkozó
igazolás kiállítását, a kazánok és a légkondicionáló rendszerek ellenőrzésének szabályozását. Később 2010-ben az
épületek energiateljesítményéről szóló irányelv átdolgozásának szerepe volt az új épületek minimális
energiateljesítményére vonatkozó követelmények meghatározásában és javításában, és követelmények megállapításában
a létező épületek számára, ha ezeket nagy felújításoknak vetik alá, vagy ha elvégzik az épületelemek (ablakok, tetők,
falak) helyettesítését vagy átalakítását. 2019. január 1-től kezdődően az új középületeknek közel nulla energiaigényű
épületeknek kell lenniük. A többi új épületnek ezt 2021. január 1-től kezdődően kell elérnie. A közel nulla
meghatározása nemzeti szinten történik. Az épületek felújítás utáni minimális energiateljesítményének szintjét szintén
nemzeti szinten határozzák meg. Az EU irányelv célja, hogy rendelkezésre álljon egy harmonizált mód ezen előírások
származtatására. A létező épületek számára, amelyeket nem vetnek alá felújításnak, az uniós jogszabály nem határoz
meg energiateljesítményi követelményeket.
2018-ban felülvizsgálták az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv szelektív szabályait. A változások főleg arra
törekedtek, hogy a figyelmet főleg az épületállomány energetikai felújítására irányítsák annak érdekében, hogy azt
nagyon energiahatékony és szén-dioxid-mentesített állománnyá alakítsák át 2050-ig. A cél a teljes épületállomány
átalakítása közel nulla energiaigényű épületekké. Ráadásul magának az irányelvnek is korszerűsítésre volt szüksége
több építkezési technológia kulcsfontosságú előnyeinek a tükrözésére, melyek az önszabályozó eszközöktől az épület
automatizálásáig és vezérléséig, a digitalizációig és az e-mobilitás kiterjesztésének elősegítéséig71
A teljes épületállomány átalakításának megvalósítása érdekében az irányelv előírja a tagállamoknak, hogy készítsenek
hosszú távú felújítási stratégiákat. Ezen stratégiák szabályait az energiahatékonysági irányelvből áthelyezték az
energiateljesítményéről szóló módosított irányelvbe. A szabályokat megszigorították és kiterjesztették, hogy a
tagállamok olyan terveket jelöljenek ki, amelyek 2050-ig biztosan elvezetnek az EU-ban lévő épületállomány közel
nulla energiateljesítményű szintű épületekké való átalakításához.
A hosszú távú felújítások előkészítését és megvalósítását részvételi jellegűen kell elvégezni, és össze kell kapcsolni a
tervezéssel az integrált nemzeti energia- és éghajlatpolitikai tervekben.
Az energiacímkézés és a környezetbarát tervezés
Az energiacímkézési és a környezetbarát tervezési szabályok a termékeket célzó intézkedések. Mindezen szabályok
ugyanolyan módon érvényesek minden uniós tagállamra, biztosítva, hogy a fogyasztóknak minden országban
ugyanazokhoz az információkhoz és ugyanolyan minőséghez legyen hozzáférésük. A termékekre, többek között a
légkondicionáló berendezésekre, légmelegítő és léghűtő termékekre, világítótestekre, helyi fűtőberendezésekre,
szárítógépekre, mosogatógépekre, szellőztető berendezésekre, szilárd tüzelőanyagokkal működő kazánokra,
mosógépekre, helyiség- és vízmelegítőkre, valamint hűtő- és fagyasztógépekre vonatkozó szabályok mind az
épületekben végbemenő és onnan származó energiafogyasztás csökkentésének eszközei.
Míg az uniós energiacímkék a fogyasztói tájékoztatás eszközeiként a termékek hatékonyságáról tájékoztatják a
fogyasztókat egy A+++ jelzéstől (a leghatékonyabb) a G jelzésig (a legkevésbé hatékony) terjedő skálán, a
környezetbarát tervezésre vonatkozó szabály meghatározza, hogy milyen termékfélék értékesíthetők Európában, és
kiküszöböli a piacról legkevésbé hatékony termékeket.
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https://euroace.org/wp-content/uploads/2018/11/EuroACE-Guide-to-EPBD-Implementation-web-version.pdf
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Energiahatékonysági irányelv
Az első energiahatékonysági irányelv 2012. december 4-én lépett hatályba. Amellett, hogy az egész unióra kiterjedő
célkitűzést határoz meg az energiahatékonyság javítását illetően, az energiahatékonysági irányelv kötelező érvényű
intézkedéseket is megállapít a tagállamok számára, hogy ösztönözzék az állami és magánberuházásokat az
energiahatékonyságba.
Az energiahatékonysági irányelv elfogadása megerősítette az európai jogszabályi keretet, segítve, hogy egyenlő
versenyfeltételeket teremtsenek a tagállamok számára. Ez az első alkalom, hogy a tagállamoknak nemzeti
energiahatékonysági célkitűzéseket kell meghatározniuk, és ezekről összehasonlítható és egyértelmű módon kell
jelentést tenniük. Az energiahatékonysági intézkedésekbe időt és erőforrást kell befektetni, különösen az
energiahatékonysági irányelv 7. cikkével kapcsolatban („energiahatékonyságra vonatkozó kötelezettségi rendszerek”),
amely 2014 - 2020 között évente legalább 1,5%-os megtakarítást ír elő a tagállamoknak. Noha az irányelv nem írja elő,
hogy a megtakarításokat milyen ágazatban kell elérni, az építkezési ágazatot célzó intézkedések többsége 2020-ig
várhatóan mintegy 250 Mtoe összesített megtakarítással járul hozzá.
2018-ban felülvizsgálták az energiahatékonysági irányelvet, 32,5%-os energiahatékonyság-javítási új célkitűzést
határozva meg 2030-ig, és folytatva az éves energiamegtakarító intézkedést 2030-ig és azon túl is. Az irányelv most
sokkal célzottabb a háztartási készülékeket illetően is, és előírja, hogy hatékonysági intézkedéseket kell belefoglalni az
integrált nemzeti energia- és éghajlatpolitikai tervekbe, az egyéni fogyasztásmérőkre vonatkozó létező rendelkezésekbe,
meg kell erősíteni a valós fogyasztáson alapuló számlázást, és be kell vezetni a távoli leolvasást. Az
energiahatékonysági irányelvet a 2018 végén megállapított végleges formájában hatálybalépését követően 18 hónapon
belül kell átültetni a nemzeti jogalkotásba, gondoskodva arról, hogy a rendelkezések 2021 előtt hatályosak legyenek 72

Milyen nemzeti
kibocsátásokat?

intézkedések

csökkenthetik

az

építkezésből

származó

A vonatkozó uniós jogszabály maradéktalan végrehajtása az építkezési ágazatból származó üvegházhatásúgázkibocsátások hatékony csökkentésének a legfontosabb tartóoszlopa.
A maradéktalan végrehajtás mellett számos elősegítő intézkedést lehet hozni. Ez különösen a gazdasági ösztönzőkre és
eszközökre vonatkozik, mint amilyenek az épületállományba való beruházásokat felgyorsító adók, adóvisszatérítések és
támogatások. Noha mindezen intézkedések nem kötelezőek, mint az uniós jogszabály részei, felhasználhatók az uniós
jogszabálynak való megfeleléshez.
A figyelemfelkeltő, oktatási, átképzési és képzési intézkedések szintén nagyon fontos eszközök a kibocsátáscsökkentések felgyorsítására az építkezési ágazatban.
A tüzelőanyag-váltással kapcsolatos intézkedéseket és az uniós jogszabályon felüli kötelező követelmények bevezetése
is megfontolandó.
Noha a tüzelőanyag-váltást egyszerű intézkedésekkel is el lehet érni, előnyösebb mindenekelőtt az
energiahatékonyságot szem előtt tartani, és teljes körű kereslet- és kínálat-oldali javításokat együttesen fontolóra venni.
A bioenergián alapuló szilárd tüzelőanyagokkal működő kazánokra való tüzelőanyag-váltásnak számításba kell vennie,
hogy a rosszul felszerelt, rosszul karbantartott vagy alacsony minőségű tüzelőanyagok jelentős mennyiségű levegőt
szennyező anyagok kibocsátását okozhatják. A tüzelőanyag-váltás szénről vagy olajról földgázra rövid távon
előnyökkel járhat, de nem biztosítja az épület teljes szén-dioxid-mentesítését. A távfűtésre és távhűtésre vagy
elektromos hőszivattyúkra való tüzelőanyag-váltás üvegházhatásúgáz-csökkentési hatása elsősorban az energia
létrehozására használt tüzelőanyag szerkezetétől.
Noha az EU szabályai nem kötelezik az épületek tulajdonosait otthonaik felújítására, néhány országban kötelező
felújítási nemzeti intézkedéseket vezettek be bizonyos helyzetekben, például a bérbeadáshoz, vagy ingatlanvásárlási
követelményként, ahogy a német energiahatékonysági törvényben meg van határozva.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
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Hol tartanak az uniós tagállamok ezen célkitűzések elérésében?
Kiindulási pontjaik és nemzeti sajátosságaik függvényében az országok különböző utakat választottak az üvegházhatású
gázok csökkentésére az építkezési ágazatban.
Magyarországon a teljes tüzelőanyag-fogyasztás a lakáságazatban mintegy 17%-kal csökkent (33%-os csökkenés a
szilárd tüzelőanyag- és 18%-os a földgázhasználatban) - a 2007-es enyhe tél, valamint a növekvő energiaárak és az
épületek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás miatt, amely lehet, hogy szintén szerepet játszott ebben.
Olaszországban az új és korszerűsített épületekre vonatkozó minimális energiateljesítmény-előírások, valamint a
kötelező energiateljesítmény-igazolások bevezetése láthatólag javította az energiahatékonyságot. 2013-ban adózási
ösztönzőket vezettek be az energiahatékonysági intézkedésekhez, hogy bizonyos energetikai felújítási intézkedések
beleszámítsanak az adóból való levonásba, a létező épületek felújításával, a növekvő energiahatékonyságok célzó
felújításokkal és a megújuló technológiákat alkalmazó berendezésekkel kapcsolatos költségek akár 65%-áig.
A lengyel építkezési ágazatban sokkal szigorúbb szabályokat vezettek be az új és a nagy felújításnak alávetett épületek
minimális energiateljesítményi előírását illetően, valamint egy új törvényt az épületek energiateljesítményére
vonatkozóan, amely bevezeti, hogy az eladott vagy bérbe adott új épületek energiateljesítmény-igazolásokat kapjanak.
Az energiahatékonyságba való beruházáshoz pénzügyi támogatást főleg szubvenciókon és alacsony kamatlábú hiteleken
keresztül nyújtanak.
Spanyolország is végrehajtotta a minimális energiateljesítményi előírásokat az új és korszerűsített épületek számára, és
az épületek tulajdonosainak be kell mutatniuk egy energiahatékonysági igazolást a lakások vásárolóinak vagy bérbe
vevőinek. A létező épületek hatékonyságának javítására a beruházási költségek 22 - 35%-át fedező szubvenciókon
keresztül nyújtanak pénzügyi támogatást.
Romániában az építkezési ágazatban az eladott vagy bérbe adott ingatlanok esetében hatályban vannak minimális
energiateljesítményi előírások és kötelező energiateljesítmény-igazolások. A többszintes családi házak felújítási
programja olyan intézkedésekkel támogatja az épületfelújítást, mint a külső falak, a tető vagy a padló hőszigetelése, és
az ablakok vagy ajtók kicserélése.

Ellenőrzőlista a politikák megfelelő alkalmazásához
Az éghajlati hatékonyság elérésére az építkezési ágazatban, figyelembe kell venni néhány olyan megfontolást és
intézkedést is, amelyek túlmennek az uniós kötelezettségeken. A fent említett épületekre vonatkozó uniós rendeletek
alkalmazásakor az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a politikák együttműködve lépjenek fel, és
tartalmazzanak hosszú távú perspektívát.
Ellenőrzőlista:
● Az uniós épületállományt 2050-ig nagymértékben energiahatékony és teljesen szén-dioxid-mentesített
állománnyá kell átalakítani.
● 2021. január 1-től kezdődően az összes új épületnek közel nulla energiaigényű épületeknek kell lenniük, az új
középületeknek már 2019. január 1-től közel nulla energiaigényű épületeknek kell lenniük.
● Csaknem az összes (97%) épület teljes vagy részleges felújítást igényel, hogy teljesen összhangban legyenek a
párizsi egyezménnyel, ami a jelenlegi felújítási hányad megkétszerezését vagy -háromszorozását jelenti.
● Amikor a fűtési vagy hűtési igényeket az optimális szintre csökkentették, a megmaradó energiaigényt, többek
között a melegvízhez, világításhoz, szellőztetéshez stb. szükséges energiát fenntartható megújuló forrásokból
kell szállítani.
● Noha a megújuló szilárd biomassza néhány esetben megoldást jelent, a légszennyezésre és a fenntartható
biomasszára rendelkezésre állására gyakorolt hatás kulcsfontosságú kérdés.
● A nagyon hatékony épületállomány integrálása a rugalmas elektromossági, távfűtési és -hűtési és közlekedési
rendszerbe javíthatja a rendszer összesített hatékonyságát.
● Az épületek megnövelt energiateljesítménye olyan bumeránghatásokat eredményezhet, amelyeket mérlegelni
kell.
● Az épületállomány energiateljesítményébe való beruházások kisebb energiaszámlákat eredményeznek és helyi
munkahelyeket hoznak létre. A tiszta levegőből, jobb beltéri levegőből és világításból származó előnyöket
döntő jelentőségű figyelembe venni, amikor az épületállományba való beruházás költségét és előnyeit
felmérjük.
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Az épületállomány teljes szén-dioxid-mentesítéséhez szükség van a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló egyéni
fűtőrendszerek, például szén-, olaj- vagy gázkazánok fokozatos megszüntetésére. Noha a hatékonyabb kazánra
való váltás rövid távon megtakarításokat hozhat, a politikáknak hosszú távra tervezéssel el kell kerülniük az
elakadásokat.
A létező épületállományra vonatkozó politikák megfelelő végrehajtásának biztosítására megfelelő pénzügyi és
emberi erőforrásokat kell előirányozni a vonatkozó adminisztratív szervekben. Fontos, hogy erre a célra
fenntartott részlegek vagy képzett személyzettel rendelkező ügynökségek álljanak rendelkezésre a végrehajtási
erőfeszítések felügyeletére, valamint az érdekelt felek együttműködésére és a konzultációs folyamatok
kezelésére szolgáló erőforrások.
Noha az épületek energiateljesítményéről szóló 2018-as irányelv legutóbbi rendelkezését még át kell ültetni a
nemzeti jogba, az épületek energiateljesítményéről szóló 2010-es irányelv végrehajtásának teljes erőfeszítéssel
folytatódnia kell.
Az európai épületállomány átalakításának kulcsfontosságú elemei a hosszú távú felújítási stratégiák. 2030-ra és
2040-re szükséges a világosan meghatározott ütemtervek kombinálása, a fejlődésnek a nemzeti feltételeket
tükröző mérhető fejlődési mutatókkal való összehasonlításához.
Az energiateljesítmény-igazolások képessé teszi a fogyasztókat, hogy tájékozott döntéshozók legyenek. Az
épületfelújítási útlevelek a következő lépést jelentik az épülettulajdonosok annak érdekében történő
tájékoztatására, késztetésére és buzdítására, hogy vállalják az energetikai felújításokat, és kézzel fogható
előnyöket biztosítsanak közösségeiknek.
A további innovációt az épületek szén-dioxid-mentesítésére irányuló erőfeszítéseinkre vonatkozó információk
és névtelen kulcsfontosságú statisztikák feljegyzése és megosztása az összes érintett féllel, többek között a
nemzeti vagy regionális hatóságokkal, kutatókkal, épülettulajdonosokkal, alapozza meg.
A vonatkozó beruházások kiterjesztésének elősegítésére különböző eszközöket kell fontolóra venni, például
projektek összesítését, beruházások kockázatmentesítését, a köz- és magánszféra közötti partnerséget, vagy
magánberuházásokat mozgósító állami finanszírozási eszközök alkalmazását.
Az építési szabályzatra vonatkozó rendelet végrehajtása és a vonatkozó ellenőrzési rendszereknek a fűtési,
hűtési és szellőztető rendszerek számára való megtartása kulcsfontosságú az épületrendszerekben és az
épületautomatikai és -szabályozási rendszerekben rejlő összes lehetőség kihasználásához.
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