
Törvény az éghajlatváltozás kezeléséről 
az Egyesült Királyságban

Nagy horderejű, a mind gyorsabbá váló éghajlatváltozás megelőzését, valamint elke-
rülhetetlen következményeinek kezelését célzó új törvény1 lépett 2008. november 26-
án hatályba az Egyesült Királyságban (EK). A 2050-ig tartó időszakra fontos kibocsá-
tás-csökkentési előirányzatokat és ezt szolgáló szabályozási intézkedéseket tartalma-
zó jogszabály rendelkezik a célkitűzéseinek megvalósulását megalapozni, figyelemmel 
kísérni és elősegíteni hivatott testület2 létrehozásáról, hatás- és feladatköréről, vala-
mint egy sor, a káros kibocsátásokat csökkenteni hivatott hulladékkezelési és termék-
díj jellegű intézkedésről is. Az alábbiakban e rendelkezésekről adunk rövid tartalmi is-
mertetést. 

Intézkedések a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére 

Az új törvény értelmében az illetékes miniszternek3 gondoskodnia kell arról, hogy az 
Egyesült Királyságban a nettó szén-dioxid-kibocsátás 2050-re az 1990-es bázisérték-
hez képest 80 százalékkal mérséklődjék. Bázisérték alatt a szén-dioxid (CO2) esetében 
az adott év átlagos nettó kibocsátása értendő, de más üvegházhatású gázok (ühg) 
esetében ettől eltérő bázisév is választható. Amennyiben időközben fontos új tudomá-
nyos ismeretek látnak napvilágot az éghajlatváltozásról, vagy jelentős változások tör-
ténnek a megfelelő európai, illetve nemzetközi szabályozásban (például a nemzetközi 
légi közlekedési és hajózási kibocsátásokra vonatkozóan várható új rendelkezés), a 80 
százalékos kibocsátás-csökkentési előirányzat – az Éghajlatváltozási Bizottság és más 
illetékes hatóságok véleményének figyelembe vételével és megfelelő jóváhagyási eljá-
rást lefolytatva – módosítható. Amennyiben a módosítást megelőző konzultáció során 
egy hatóság a változtatás tervezetét beérkezését követő három hónapon belül nem 
véleményezi, a korrekció így is elvégezhető. Ha a módosítás eltér a bizottság ajánlá-
sától, ezt indokolni szükséges. 

A végrehajtás figyelemmel kísérése érdekében ötéves időszakokra vonatkozó karbon-
kibocsátási  mérleget  (carbon budget) kell  az adott  időszakot megelőző június 1-ig 
összeállítani, első ízben a 2008-2012-es, majd a 2013-2017-es és a 2018-2022-es 
időszak vonatkozásában. Ennek kapcsán biztosítani szükséges, hogy az EK nettó kar-
bon kibocsátása ne haladja meg a megfelelő mérlegelőirányzatot, és összhangban le-
gyen az EK uniós és más nemzetközi kötelezettségvállalásaival is. Az eredeti célkitű-
zésnek  megfelelően  a  kibocsátás  2020-ban  26  százalékkal  legyen  alacsonyabb  az 
1990-es bázisnál, 2050-re pedig el kell érni a 80 százalékos csökkenést. „Egyenértékű 
éves előirányzat” alatt az adott időszakra előírt csökkentési mérték és az időszak évei-
nek száma által képzett hányados értendő. A karbon-kibocsátási mérlegelőirányzat ki-
alakítása során a klímaváltozást érintő technológiai eredmények mellett számításba 
kell venni azt is, hogy a javasolt intézkedés miként hat a gazdaságra, annak vagy 
egyes szektorainak versenyképességére, valamint a költségvetés és az államadóság 
alakulására. Mindemellett számításba szükséges venni az adott intézkedés szociális és 

1 Climate Change Act 2008 – 2008. évi törvény az éghajlatváltozásról, elérhető az 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/ukpga_20080027_en_1 honlapon.
2 The Committee on Climate Change – Éghajlatváltozási Bizottság
3 Jelenleg a klímaváltozást az energetikával együtt Ed Miliband felügyeli. 
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energiapolitikai kihatásait, nemkülönben Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország elté-
rő adottságait is. 

Az országban igénybe vehető karbonfelhasználási egységek korlátozása kere-
tében a miniszter rendeletben állapítja meg az adott időszakban az EK-ban felhasznál-
ható nettó karbon egységek számát. Mégpedig 2008-2012-re legkésőbb 2009. június 
1-ig, az ezt követő időszakokra pedig legkésőbb 18 hónappal kezdetük előtt. E rende-
let úgy is rendelkezhet, hogy egyes, benne felsorolt karbon-felhasználásokat nem kell 
a karbon mérlegben figyelembe venni. Az öt évre szóló előirányzat jóváhagyását kö-
vetően a miniszter tájékoztató jellegű éves előirányzatokat hagyat jóvá a képviselő-
házzal. Ez az előirányzat az adott évben valószínűnek tartott felhasználási tartományt 
jelenti. Az éves előirányzatoknak és a kapcsolódó szabályozási politikáknak hozzá kell 
járulniuk a fenntartható fejlődés megvalósításához is. Az előirányzatokat várható gaz-
dasági hatásaik bemutatásával is alá kell támasztani. 

A miniszter  köteles 2008-tól  évente beszámolni  a parlamentnek minden fontosabb 
ühg éves kibocsátásáról, lekötéséről és nettó országos kibocsátásáról – függetlenül at-
tól, hogy azok szerepelnek-e a kibocsátás-csökkentési célkitűzésekben. Ezzel kapcso-
latban rögzíteni szükséges e gázok mennyiségének mérési, illetve számítási módsze-
reit – az EK éves összevont ühg-kibocsátásának meghatározása érdekében, ide értve 
a nemzetközi kötelezettségekkel összefüggésben esetleg szükséges korrekciók módját 
is.  Az előirányzatok teljesítését taglaló éves jelentést legkésőbb a következő év már-
ciusának végéig a parlament elé kell terjeszteni. A miniszternek megfelelő konzultáci-
ót követően jogában áll az éves előirányzat legfeljebb 1 százalékát átvinni az előző 
évre, vagy tovább görgetni a következőre. Emellett a mérlegidőszak végén a követke-
ző év május 31-éig meghatározott tartalmú beszámoló jelentést köteles készíteni a 
képviselőház számára. Amennyiben e jelentésben hiányos teljesítés szerepel, javasla-
tot kell tennie az elmaradás kompenzálására. Ezen túlmenően, 2052. május 31-ig ösz-
szefoglaló beszámolót kell előterjeszteni a 2050-ig szóló előirányzatok teljesítéséről. 
Ha egy előirányzat teljesítését érintő jelentős változások következnek be, az adott 
időszakra vonatkozó előirányzat meghatározott rendben módosítható. 

Az Éghajlatváltozási Bizottság

Éghajlatváltozási Bizottság névvel létre kell hozni egy tanácsadó testületet, amely első 
ízben 2008. december 1-ig kellőképpen megindokolt véleményt ad a miniszter számá-
ra a 2050-ig szóló kibocsátás-csökkentési célkitűzések realitásáról, illetve esetleges 
javasolt módosításuk mértékére vonatkozóan. A karbonmérleg tekintetében a bizott-
ság által  minden mérlegidőszakra készítendő ajánlásnak tartalmaznia kell  az adott 
időszakra előirányzandó kibocsátás szintjét; annak mértékét, hogy ezt a szintet az el-
számolás alá vont ühg-k nettó kibocsátásának csökkentésével, illetve az EK által az 
adott  időszakra  hozzáférhetővé  tett  karbon-kibocsátási  egységek  felhasználásával 
kell-e elérni; feltüntetve azokat a szektorokat, amelyekre vonatkozóan kibocsátási jo-
gokkal  folytatott  kereskedési  rendszer  lesz  érvényben,  kiemelve emellett  azokat  a 
gazdasági szakágazatokat is, amelyek tevékenysége során különösen jó lehetőségek 
kínálkoznak az adott ühg-k kibocsátásának mérséklésére. 

A 2008-2012-es elszámolási időszak előirányzatára vonatkozóan a bizottságnak meg-
alapozottan állást kell foglalnia arról, hogy érvényesítésével biztosítható-e a kibocsá-
tásnak az 1990-es bázishoz képesti 20 százalékos csökkentése, és milyen főbb elő-
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nyök, illetve hátrányok tartoznak ehhez az előirányzathoz. Amint az ésszerűen lehet-
séges, a bizottságnak ezt az állásfoglalást alkalmas módon és formában közzé kell 
tennie. 

A bizottságnak 2009-től rendszeresen beszámoló jelentéseket kell készítenie a Parla-
ment és az érintett nemzeti hatóságok számára a jóváhagyott kibocsátási irányzatok 
teljesítésében elért előrehaladásról, a mérleg- és célelőirányzatok teljesítéséhez szük-
séges további intézkedésekről és a teljesítés reális lehetőségére vonatkozóan. Ezen kí-
vül a bizottságnak az egyes mérlegidőszakokat követő második évben általános érté-
kelést kell adnia a mérlegelőirányzat teljesítésének állásáról, valamint az ühg-k kibo-
csátásának csökkentésére az EK-ban a beszámolási időszakban tett intézkedésekről. 
Az első ilyen beszámoló jelentést 2009. szeptember 30-ig kel elkészíteni és benyújtani 
a Parlamentnek, valamint az illetékes hatóságoknak. Ezt követően az ilyen jelentése-
ket (kivéve a teljes mérlegidőszakot átfogó beszámolót – ld. fent) az adott év június 
30-áig kell benyújtani. 

A miniszter más hatóságokkal konzultálva köteles reagálni a beszámoló-tervezetre – 
első ízben legkésőbb 2010. január 15-ig, ezután pedig a jelentés elkészülte évének 
október 15-éig.  A miniszternek jogában áll módosítani a fenti határidőket. 

A bizottság köteles a nemzeti hatóságok bármelyikének megkeresésére tájékoztatást 
adni számukra az adott szervezetnek a jelen törvény végrehajtásában biztosított jog-
körről; a törvényben rögzített előirányzatok teljesítésének menetéről; az éghajlatvál-
tozás  feltételeihez  történő  alkalmazkodásról  és  bármely,  e  változáshoz  kapcsolódó 
kérdéssel kapcsolatban.  Ezen belül tanácsot adhat bármely, kibocsátási jogokkal foly-
tatott kereskedési rendszerben érvényesítendő határértékre vonatkozóan, és segítenie 
szükséges az egyes hatóságokat az ühg-kibocsátásra vonatkozó rájuk eső statisztikák 
elkészítésében, bármely ide vágó célparaméter és más hasonló követelmény tekinte-
tében is. 

A bizottság feladatai ellátása során belátása szerint kapcsolatokat létesíthet; tulajdont 
szerezhet, tarthat birtokában vagy vehet igénybe; kölcsönöket vehet fel; adományo-
kat fogadhat el és pénzt fektethet be. Emellett információt gyűjthet; elemzéseket és 
kutatásokat végezhet, vagy másokat ilyen tevékenységekre kérhet fel; az így kapott 
eredményeket pedig nyilvánosságra hozhatja. 

Egy nemzeti hatóság általa megfelelőnek tartott feltételek mellett és összegben vissza 
nem térítendő támogatást  (grant) bocsáthat a bizottság rendelkezésére. A nemzeti 
hatóságok iránymutatást adhatnak a bizottságnak, hogy azt általános tevékenysége 
vagy pedig ütemtervei bármely részének végrehajtása során vegye számításba. A bi-
zottság útmutatást kaphat az illetékes minisztertől is: a karbonkibocsátás-csökkentési 
célkitűzés és a karbonmérleg vonatkozásában; a 2050-re elérendő célkitűzéssel kap-
csolatban; a nemzetközi légi közlekedés és hajóforgalom kibocsátásainak figyelembe 
vételéről; valamint az előirányzatok teljesítésében elért előrehaladásról, az éghajlat-
változás hatásairól és az ezekhez történő alkalmazkodásról készítendő jelentések vo-
natkozásában. Útmutatásaival kapcsolatban a miniszter köteles előzetesen konzultálni 
a többi nemzeti hatósággal. Ha egy nemzeti hatóság a törvény meghatározott szaka-
szaival kapcsolatban a bizottságtól állásfoglalást, elemzést vagy információt kér, kéré-
se teljesítésére vonatkozóan útmutatást adhat az utóbbi számára, adott esetben mó-
dosíthatja vagy vissza is vonhatja ezt az útmutatást. Emellett egy vagy több nemzeti 
hatóság utasítást is adhat (utóbbi esetben közösen) a bizottságnak kérésük teljesíté-
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sére vonatkozóan. Hasonlóképpen utasíthatják a bizottságot általános feladatai ellátá-
sával vagy ütemterve bármely részével kapcsolatban is. Megfelelő előzetes konzultá-
lás után utasíthatja a bizottságot a miniszter is: a karbonkibocsátási célkitűzés és a 
karbonmérleg; a 2050-re vonatkozó csökkentési előirányzat; a nemzetközi légi közle-
kedés és hajóforgalom kibocsátásai; az előrehaladási jelentések; az éghajlatváltozás 
hatásai és az azokhoz történő alkalmazkodás taglalása vonatkozásában. A fent emlí-
tett utasítási jog azonban nem terjed ki a bizottság által készítendő ajánlás vagy be-
számoló jelentés tartalmára, de az utasítások módosíthatók és vissza is vonhatók. A 
bizottságnak eleget kell tennie a fentiek szerint kapott utasításoknak. 

Az Éghajlatváltozási Bizottság elnökét a nemzeti hatóságok nevezik ki és legalább öt, 
de nem több mint nyolc, ugyanígy kinevezett taggal működik. Ennek során a kinevező 
hatóságoknak előzetesen konzultálniuk szükséges a már kinevezett elnökkel. A kine-
vezések során figyelemmel kell lenni arra, hogy a bizottság egészében rendelkezzék a 
gazdasági versenyképességre; a nemzetközi és nemzeti szinten érvényesülő klímapo-
litikára, ide értve annak társadalmi kihatásait is; az éghajlattudományra és már kör-
nyezettudományos ágakra; a gazdasági elemzésekre és prognózisokra; a kibocsátási 
jogokkal folytatott kereskedésre; az energiatermelésre és ellátásra; a pénzügyi befek-
tetésekre, valamint a technológiai fejlesztésre és eredményeinek elterjesztésére vo-
natkozó ismeretekkel. A miniszter a bizottság fent említett létszámát a nemzeti ható-
ságokkal  konzultálva  rendeletben módosíthatja.  E hatóságok kezdeményezhetik  el-
nökhelyettes kinevezését. A bizottsági tag szerződésében megjelölt ideig lehet hivatal-
ban, amiről le is mondhat, illetve ahonnan meghatározott körülmények felmerülése 
esetén jelölő hatósága által vissza is hívható. A bizottság tagjainak fizetését és jutta-
tásait a nemzeti hatóságok állapíthatják meg. 

A bizottság a nemzeti hatóságok jóváhagyásával saját alkalmazásában álló vezérigaz-
gatót  (chief executive) és a társhatóságok kezdeményezésére más alkalmazottakat 
nevez,  illetve nevezhet ki.  A bizottság albizottságokat  (sub-committees) létesíthet, 
amelyekben helyet kaphatnak nem bizottsági tagok is. Ennek kapcsán a nemzeti ható-
ságok által kinevezett elnökkel alakítani kell egy legalább öttagú Alkalmazkodási Albi-
zottságot  (Adaptation Sub-Committee) is, amely a bizottság felkérésére ajánlásokat 
és tájékoztatókat készít a nemzeti hatóságok számára az éghajlatváltozáshoz történő 
alkalmazkodáshoz, valamint az ennek során felmerülő hatásokról. A törvény rögzíti a 
bizottság és szervezetei eljárási rendje, köztük tájékoztatási kötelezettségeik főbb ele-
meit is. A bizottság nem élvez semmilyen privilégiumot vagy immunitást a Brit Korona 
hatalma alól, Skócia irányában pedig nemzetközi hatáskörű állami szervezetként lép 
fel. E státusznak megfelelően számos hatályos törvényt módosítani szükséges – jelen 
törvény ezekre vonatkozóan is ad útmutatást. 

Kibocsátási jogokkal folytatott kereskedésre szolgáló rendszerek

Az illetékes hatóságok rendeletileg rendszereket hozhatnak létre az ühg-kibocsátási 
jogokkal folytatott kereskedésre. E rendszerek közvetlenül vagy közvetve korlátozzák 
az ühg-kibocsátást, illetve ösztönzik e gázok eltávolítását a légkörből. Ily módon az 
energiafelhasználás;  az  energiafelhasználással  előállított  anyagok  felhasználása;  az 
ilyen anyagok hulladékként történő lerakása, illetve bármely olyan termelő vagy szállí-
tási tevékenység értendő, amelyek hozzájárulnak ühg kibocsátásához. A törvény rész-
letesen szabályozza e rendszerek tartalmi elemeit és működését. Egy nemzeti hatóság 
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általa meghatározott feltételek mellett pénzügyi támogatást is adhat, vagy ezt elintéz-
heti az ilyen rendszert működtető szervezet vagy a rendszerben részt vevők számára. 

Az éghajlatváltozás hatásai és a megfelelő alkalmazkodás

A miniszter köteles meghatározott tartalmú beszámolókat terjeszteni a Parlament elé 
az országot fenyegető éghajlatváltozás jelenlegi és prognosztizált  kockázatairól.  Az 
első ilyen beszámolót a törvény idevágó szakasza hatályba lépését követően három év 
múlva kell elkészíteni, a többit pedig ötévenként. A beszámolók elkészítéséhez az Ég-
hajlatváltozási Bizottság benyújtása előtt legalább fél évvel állásfoglalást készít a mi-
niszter számára. A miniszter köteles programokat terjeszteni a Parlament elé a klíma-
változáshoz történő alkalmazkodásra vonatkozóan, kifejtve bennük: a kormány célki-
tűzéseit a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás vonatkozásában; a kormány kellő-
képpen ütemezett javaslatait és szabályozási intézkedéseit e célkitűzések megvalósí-
tására – mindezt összhangban a fenntartható fejlődés cél- és eszközrendszerével.  A 
miniszter – az érintettekkel folytatott előzetes konzultáció után – részletes eligazítást 
adhat az alkalmazkodásról beszámolókat és javaslatokat készítő hatóságok számára. 

Egyéb rendelkezések

A törvény egyidejűleg rendelkezik számos, az éghajlatváltozást közvetlenül vagy köz-
vetve befolyásoló környezetvédelmi intézkedésről, a megfelelő hatályos jogszabályok 
kellő módosításáról is a hulladékok keletkezésének csökkentése tekintetében, beleért-
ve a háztartási hulladékok gyűjtését és megfelelő termékdíjak bevezetését, valamint a 
megújuló motorüzemanyagok alkalmazásával kapcsolatban.  

2009. december 2.

Balog Károly
(a Levegő Munkacsoport megbízásából)
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