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Elõzmények
Az Európai Bizottság kidolgozta az EU
energiapolitika átfogó Stratégiai Áttekin-
tését és a politika megújítására vonatkozó
javaslatait, továbbá a célkitûzések végre-
hajtását szolgáló Akciótervet, amelyhez
az energiapolitika egyes területeirõl ké-
szített részletes jelentéseket csatolt. Ezen
anyagokat kiegészíti a Bizottság éghajlat-
változással kapcsolatosan közzétett stra-
tégiai anyaga, amelynek következtetései-
re épülnek az energiapolitikai anyagok.

A Bizottság véleménye szerint azért
van új energiapolitikára szükség, mert a
jelenlegi politika nem felel meg a kör-
nyezeti fenntarthatóság követelményé-
nek, nem biztosítja az ellátás biztonsá-
gát, és nem szolgálja kellõen az EU ver-
senyképességének és globális pozíció-
jának megõrzését és javítását.

Az állam- és kormányfõk (Európai
Tanács, EiT) 2007 márciusában szám-
szerû célkitûzéseket fogadtak el az ég-
hajlatváltozásért felelõs üvegházhatású
gázok (ÜHG) kibocsátásának korláto-
zására, valamint az energiatakarékos-
ság és a megújuló energiaforrások fel-
használására. Ennek értelmében:

– az EU globális nemzetközi megál-
lapodás esetén 1990-hez képest 30%-
kal, globális megállapodás hiányában
egyoldalúan 20%-kal csökkenti ÜHG
kibocsátásait 2020-ig;

– az EU 2020-ig szóló elõrejelzések-
hez képest 20%-os megtakarítást kell
elérni az energia-felhasználásban;

– az EU 2020-as teljes energiafelhasz-
nálásában 20%-ra kell növelni a meg-
újuló forrásokból származó energia ará-
nyát;

– valamennyi tagállamban 2020-ig
legalább 10%-ra kell emelni a közleke-
dési célú üzemanyag-felhasználásban a
bioüzemanyagok arányát.

A döntésre váró jelentõsebb kérdések: 
– a klíma-energia csomagot alkotó

jogszabályok architektúrája;
– az európai emissziókereskedelmi

rendszer (ETS) irányelv fõbb elemei,
ezen belül kiemelten az energiaszektor-
ban az aukció fokozatos bevezetése;

– az ETS-en kívüli, illetve a teljes
nemzeti kibocsátások megosztási mód-
szere és a számszerû nemzeti kibocsá-
tás-csökkentési célok;

– a szénmegkötés és -tárolás (CCS)
jövõbeni kötelezõ jellege.

Magyarország álláspontja és 
javaslata

Magyarország álláspontjában rögzített,
hogy teljes mértékben elkötelezett az
EU állam- és kormányfõi által 2007 már-
ciusában lefektetett, az üvegházhatású
gázok (ÜHG) kibocsátásnak csökkenté-
sére irányuló kötelezettségvállalásának
teljesítése mellett. A magyar javaslat azt
tartalmazza, hogy az éghajlatváltozás je-
lenleg az EU szinten kezelendõ legsür-
getõbb környezetvédelmi kérdés és
mindent el kell követni annak érdeké-
ben, hogy az ún. klíma-energia jogsza-
bályi csomag tárgyalása minél korábbi
idõpontban befejezõdhessék.

Magyarország véleménye szerint a Bi-
zottság által elõterjesztett jogszabályi ja-
vaslatcsomag – nevezetesen az európai
emisszió-kereskedelmi rendszer (ETS)
felülvizsgálatáról szóló irányelv és az
ETS-en kívüli szektorok tehermegosztá-
sáról szóló határozat – nem veszi kellõ
mértékben figyelembe, hogy az új tagál-
lamok – jelentõs társadalmi és gazdasági
költség mellett – kiemelten járultak hoz-
zá az EU27 eddigi kibocsátás-csökkenté-
si eredményeihez, valamint ezen orszá-
gok gazdasági növekedési ütemét jelen-
tõsebben korlátozhatják a jövõbeni kö-
zös ÜHG csökkentési célok.

Magyarország nem ért azzal egyet,
hogy az Európai Bizottság az állam- és
kormányfõk döntésével ellentétben a
kibocsátás-csökkentések bázisát nem
1990-ben, hanem 2005-ben határozta
meg. Ez figyelmen kívül hagyja azt a
tényt, hogy míg az EU15 legtöbb tagál-
lama növelte kibocsátásait, addig az új
tagállamokban a gazdasági szerkezet-
váltás eredményeképpen jelentõsen
csökkent az ÜHG kibocsátás. Ez az
EU27 tervezett 20%-os kibocsátás-csök-
kentésébõl önmagában 6%-ot tesz ki,
melyet az Európai Bizottság által elõter-
jesztett szabályozási javaslat szinte sem-
milyen módon nem vesz figyelembe;

Magyarország fontosnak tartja a fenti
probléma rendezését. Erre tekintettel ja-
vaslatot terjesztett elõ, amely – lehetséges
megoldásként – visszatér az 1990-es bá-
zisévhez és a további csökkentések kiin-
dulópontjaként a tagállamok Kiotói Jegy-
zõkönyvben tett vállalásait veszi alapul. 

A javaslat háttere
A tárgyalások során elfogadott magyar
álláspont szerint a tagállamokra kötele-
zõ célkitûzések megállapítása során az
alábbiakat kell figyelembe venni. 

1. A hatályos nemzetközi kibocsátás-
csökkentési vállalások alapja a Kiotói
Jegyzõkönyv. A Jegyzõkönyv általában
az 1990-ben fennálló kibocsátási szintet
tekinti kiindulópontnak. Az Európai Ta-
nács, illetve a Környezetvédelmi Tanács
számos állásfoglalása (következtetései)
egyértelmûvé teszik, hogy az EU jövõ-
beni kibocsátás-csökkentési vállalásait
1990-hez képest kell meghatározni. Ma-
gyarország véleménye szerint nemcsak
a közös 20%-os célt, hanem a nemzeti
kibocsátás-csökkentési célokat 1990-es
bázison, nem pedig az Európai Bizott-
ság által javasolt 2005-ös bázison kell
megállapítani. 

2. Amikor az EU15 a Kiotói Jegyzõ-
könyv ratifikálásával egyidejûleg hatá-
rozott a kibocsátási tehermegosztásról,
azt a tagállamok jelentõsen eltérõ hely-
zetének figyelembevételével tette meg.
A kibocsátások érdemi csökkentését
néhány gazdaságilag fejlett tagállam
vállalta magára, míg a kohéziós felzár-
kózás útját járó országok bõséges lehe-
tõséget kaptak ÜHG kibocsátásaik nö-
velésére. Ebben a felzárkózó országok
legitim gazdasági növekedési igényé-
nek, valamint a korlátozott kibocsátás-
csökkentési potenciáljuk tükrében tör-
tént megegyezés. 

3. A kiotói vállalások tagállami vég-
rehajtása erõsen divergál. Míg az EU15
eddigi kibocsátás-csökkentése megle-
hetõsen alacsony maradt, addig a leg-
több új tagállam ezt jelentõsen megha-
ladó csökkentést ért el. Ez részben a ko-
rábbi nehézipar összeomlásának, rész-
ben pedig a fokozatos gazdasági szer-
kezetváltásnak volt betudható. Míg te-
hát a kérdéses idõszakban egyes tagál-
lamok a gyors gazdasági növekedés
elõnyeit élvezték, addig mások a nem-
zeti össztermék és a lakosság életszín-
vonalának jelentõs csökkenésével
szembesültek. 

4. A fent hivatkozott európai tanácsi
és tanácsi következtetések a szolidaritás
és a méltányosság elvének alkalmazá-
sára szólítanak fel az új tehermegosztá-
si megállapodás meghozatala során. Így
különösen a 2008. évi tavaszi Tanács
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következtetései kifejezetten „a tagálla-
mok eltérõ kiinduló helyzetének, körül-
ményeinek, potenciáljának, valamint a
már megvalósult eredmények […]” figye-
lembe vételére szólítanak fel (18. pont). 

4. A magyar értelmezés szerint a Bi-
zottság által elõterjesztett jogszabályi ja-
vaslatcsomag – nevezetesen az európai
emisszió-kereskedelmi rendszer (ETS)
felülvizsgálatáról szóló irányelv és az
ETS-en kívüli szektorok tehermegosztá-
sáról szóló határozat – nem veszi figye-
lembe a már megvalósult eredménye-
ket és kevés figyelmet szentel a jövõbe-
ni gazdasági növekedési lehetõségek-
nek. 2005 mint bázisév használata gya-
korlatilag tabula rasát teremt, amely fi-
gyelmen kívül hagyja, hogy az egyes
tagállamok milyen mértékben járultak
hozzá az eddigi eredményekhez.

A javaslat összefoglalása
Magyarország – több hasonlóan vélekedõ
tagállammal együtt – olyan javaslatot ter-
jesztett elõ, amely visszatér az Európai Ta-
nács, illetve a Környezetvédelmi Tanács
által lefektetett szempontokhoz. A magyar
javaslat lényegi elemei a következõk:

A nemzeti kibocsátási célértékek: a
központosított ETS integritásának fenn-
tartása mellett Magyarország nemzeti
célértékek megállapítását javasolja,
amelyek hatálya valamennyi kibocsátó
szektorra kiterjed (hasonlóan az EU15
között hatályban lévõ megállapodás-
hoz). Ezek az egységes nemzeti célki-
tûzések – ellentétben az ETS, nem ETS
ágazatok némiképp mesterséges szét-
választásával – mind a tagállami dön-
téshozók, mind pedig a nemzetközi
közösség részére egyértelmû iránymu-
tatást adnak az átfogó ÜHG kibocsátás-
csökkentési intézkedések megvalósítá-
sához. 

A Kiotói Jegyzõkönyv mint a kibo-
csátás-csökkentés alapja: Magyarország
azt javasolja, hogy jövõbeni kibocsátás-
csökkentési célokat a tagállamoknak a
Kiotói Jegyzõkönyv szerinti vállalásai-
hoz képest állapítsák meg, nem pedig
2005. évi mért kibocsátásaihoz viszo-
nyítva. Ez a megoldás azon túl, hogy
megteremti az összhangot a fent emlí-
tett tanácsi következtetésekkel (ugyanis
így az összes kibocsátás-csökkentést
1990-es bázishoz képest kell meghatá-

rozni), kedvezõbb helyzetbe hozza
azokat a tagállamokat, amelyek korai és
jelentõs kibocsátás-csökkentést hajtot-
tak végre. 

A kibocsátás-csökkentés mértéke és
megosztása: Magyarország egy egysze-
rû és átlátható megoldást javasol a jövõ-
beni kibocsátás-csökkentések tagálla-
mok közti megosztására. Valamennyi
tagállamnak 18%-ot kellene csökkente-
ni a saját kiotói vállalásához képest
2020-ig. Ezek a vállalások számszerûen
kiadják az EU27 vonatkozásában a
20%-os teljes csökkentést.

A tárgyalások a francia elnökség alatt
felgyorsulnak, de nem becsülhetõ meg,
hogy le is zárulnak, bár erre – különö-
sen – francia részrõl nagy hangsúlyt
fektetnek. Reményeink szerint a 2012
után idõszakban egy sikeres és hatásos,
az európai elveknek maximálisan meg-
felelõ szabályozási környezetben vég-
rehajtott üvegházhatású gázkibocsátás-
csökkentést érnek együttesen az EU27-
ek annak érdekében, hogy hozzájárul-
janak és jó példát mutassanak a világ-
nak a fenyegetõ globális éghajlatválto-
zás elleni küzdelemben.

Éhezés, szomjúság, járványok és
természeti katasztrófák várnak a jö-
võ generációjára, ha ilyen mérték-
ben folytatódik a természet kizsák-
mányolása – figyelmeztet a WWF leg-
újabb, a biológiai sokféleségrõl szó-
ló tanulmányában. A természetvé-
delmi szervezet felszólítja a Bonn-
ban egybegyûlt kormányokat, hogy
sürgõsen dolgozzanak ki egy csele-
kvési tervet, amely visszafordítja a
jelenlegi, a számos faj fennmaradá-
sát veszélyeztetõ, katasztrófába mu-
tató tendenciát.

2002-ben a világ országainak kormá-
nyai azt a célt tûzték ki maguk elé, hogy
2010-ig megállítják a biológiai sokféleség
csökkenését. A legutóbbi WWF jelentés
(Biológiai sokféleség 2010 után / 2010
and Beyond: Rising to the Biodiversity
Challenge) szerint azonban a jelek nem
azt mutatják, hogy ez sikerülhet. Az em-
beri élet minõsége és biztonsága nagy
mértékben függ az élelemtõl, az ivóvíztõl,
a gyógyszerektõl és a természeti ka-
tasztrófák elleni védelemtõl. Hogy mind-
ezek a jövõben is mindenki számára elér-
hetõk legyenek, meg kell védenünk a fa-
jokat és a természetes élõhelyeket.

A tanulmány a WWF által kialakított
Élõ Bolygó Indexen (LPI) alapul. Az
1970 óta gyûjtött adatokat felhasználó
mutató megközelítõleg 1500 faj populá-
cióiról mutat trendeket. Az utóbbi 30
évben ezen trendek túlnyomó része
csökkenõ jellegû volt. 

„A biológiai sokféleség biztosítja a
bolygó egészségét, és közvetlen hatása
van ránk, emberekre is. Ha a folyamat
folytatódik, emberek millióinak az élel-
miszer-ellátása válhat bizonytalanná kár-
tevõk vagy betegségek miatt, ivóvízhez
pedig nem, vagy csak ritkán juthatnak
hozzá. Kevesebb fajból kevesebb új
gyógyszert tudunk elõállítani, és a termé-
szeti katasztrófákkal szemben kevésbé
leszünk ellenállóak. 

2002-ben az egyezmény aláírói pon-
tos célokat tûztek ki annak érdekében,
hogy globális, regionális és nemzeti
szinten jelentõsen visszaszorítsák a bio-
lógiai sokféleség csökkenését. A WWF
mostani jelentése szerint azonban ez
nemcsak hogy nem valósult meg, de
olyan helyzet alakult ki, ahol a környe-
zetvédelmi minisztériumok a legfel-
sõbb szintû segítség nélkül nem tudják
visszafordítani a jelenlegi tendenciát. 

Az egyezményt aláíró országok képvi-

selõi Bonnban tartották a Biológiai Sokfé-
leség Egyezményt aláíró felek kilencedik
találkozóját. 

Hogy a fajok sokféleségének védel-
mét és fenntartható használatukat ki-
emelt jelentõségû politikai ügyként ke-
zeljék, a WWF a következõket javasolja
az egyezményt aláíró feleknek:

– dolgozzanak ki egy a környezetvé-
delmi, a mezõgazdasági, a pénzügyi és
az egészségügyi tárcákkal közösen,
azonnal végrehajtandó cselekvési ter-
vet, amely képes a biológiai sokféleség
csökkenését 2010-ig mérsékelni;

– tegyenek eleget azon a kötelezett-
ségüknek, hogy a helyi lakosok részvé-
telével a védett területek hatékony
rendszerét mûködtessék a javak igazsá-
gos elosztását is szem elõtt tartva;.

– tûzzék ki célul, hogy 2020-ig az er-
dõirtás évi nettó értéke nulla legyen.
Kezdeményezzenek együttmûködést a
Biológiai Sokféleség Egyezmény és az
ENSZ Éghajlatváltozás Keretegyezmé-
nye között, hogy csökkentsék az erdõir-
tásból és az ezzel járó bolygatásból szár-
mazó üvegházhatású gázkibocsátást.

Figeczky Gábor
a WWF Magyarország 

természtvédelmi igazgatója

Minket is veszélyeztet a fajok eltûnése




