
 

www.levego.hu  1 

Éghajlatváltozás – az Unió felelőssége? 
 
 
A Levegő Munkacsoport is meghívást kapott az Európai Parlament éghajlatvál-
tozással foglalkozó ideiglenes bizottságának tematikus ülésére, Brüsszelbe. A 
2008. március 3-án tartott meghallgatás során a bizottság az iparból, az ener-
gia ágazatból és a közlekedésből származó kibocsátások kezelésének kérdéseit 
tekintette át szakértők bevonásával.  
Az ülés bevezetőjében Barsiné Pataky Etelka témafelelős kiemelte, hogy az 
energetikai és a közlekedési szektor tekinthető a fő kibocsátónak, ugyanakkor 
a közlekedést – véleménye szerint túlzottan – egyfajta bűnbaknak tartják. 
Szerinte a mobilitási szabadság, mint eredmény megőrzésével kell a fenntart-
hatóságot biztosítani. Utalt az Európai Tanács 2007-es célkitűzésére, a 
„20/20/20”-ra, amely az üvegházgázok kibocsátásának 20%-os csökkentését, 
a megújuló energiaforrások használatának 20%-os növelését és az energiaha-
tékonyság 20%-os javítását irányozza elő 2020-ig.  
Az első, közlekedéssel foglalkozó panelbeszélgetésen McIness úr, az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) képviselője az 1990 és 2050 közötti tren-
deket vázolta fel. Ez idő alatt az EU-ban 60 illetve 80%-os üvegházgáz kibo-
csátás-csökkentést kellene elérni, miközben a közlekedési emissziók éves át-
lagban 1,4%-kal nőnek. Az ún. Bali útitervhez kapcsolódva a legfontosabb fel-
adat, hogy a 2010 és 2020 közötti időszakra a közlekedési volumen változását 
+4 és -2 % közötti szintre kell beállítani a trendek által előre jelzett +15% he-
lyett. Kiemelte az európai autógyártók által 2010-re vállalt 130 g/km-es szén-
dioxid-kibocsátási szint jelentőségét, de szerinte el kell érni 2012-re azt, hogy 
a forgalomba hozott új autók kibocsátása 118 g-ra csökkenjen. Általános ja-
vaslatként megfogalmazta, hogy nagyratörő rövid és hosszú távú célokat kell 
kitűzni, a legjobb elérhető technológia elvét kell alkalmazni, és fontos feladat a 
használók magatartásának befolyásolása is. Emellett törekedni kell a kedvező 
eszközhasználati váltásra, a külső költségek megfizettetésére és a közlekedési 
igénynövekedés kezelésére. 
Ezután Eydalaine úr, az Air France európai ügyekkel foglalkozó alelnöke tartot-
ta meg előadását. Álláspontja szerint a légi közlekedés nem helyettesíthető 
más közlekedési módokkal, ráadásul egyes adatok szerint a légi közlekedés ré-
szesedése az emberi eredetű CO2-emisszióban mindössze 2%-os. A klímavál-
tozás ellen azonban ők is harcolnak: éghajlatvédelmi akciótervvel rendelkez-
nek, aminek keretében a flotta modernizációja, cseréje, az innováció és az 
üzemeltetési intézkedések a legfontosabb elemek. A széndioxid-kibocsátásban 
a fentiek mellett a közös európai légtér és az agroüzemanyagok bevezetése, 
valamint további technológiai áttörések együttese hozhat jelentős csökkenést a 
2020 utáni időszakban. A légi közlekedés kibocsátás-kereskedelemben való 
részvételét és a kibocsátásukra kivetett adó gondolatát azonban kategorikusan 
elutasította... 
Wissmann úr, a Német Autógyártók Szövetségének elnöke, korábbi német köz-
lekedési miniszter kiemelte, hogy a vázolt technológiai váltás mintegy 80 ezer 
új munkahely teremtését eredményezné. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb 
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kutatási terület a motorok további fejlesztése, különös tekintettel a diesel mo-
torokra. Törekedni kell a kőolajtól való távolodásra, az agroüzemanyagok fel-
használásának növelésére, az élelmiszerbiztonság, és az esőerdők érdekeinek 
egyidejű figyelembevételével. A biomassza jelentősége egyre nagyobb lesz, 
csak a német K+F szférában 18,2 milliárd eurót fordítanak erre a célra. Jó le-
hetőségeket lát a nulla kibocsátású motor eléréséhez a hidrogéncellás, vala-
mint a hibrid hajtás révén. Arról azonban nem beszélt, hogy a hidrogén előállí-
tását miként lehetne nulla kibocsátással megoldani...  
Végül Jos Dings úr, az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség 
(T&E) igazgatója tartotta meg előadását. Kiemelte a célkitűzések és a jelenlegi 
tendenciák közötti ellentmondásokat, különösen azt, hogy a közlekedési kibo-
csátás az utóbbi 15 évben évi 2%-al nőtt. Súlyos teher Európa számára az 
olajigény kezelése is, a 100 dolláros olajárak az évi 300 milliárd dollár import 
mellett a még kevésbé tiszta források felé terelhetik az energiatermelést (kát-
rányos homok, illetve szén). Ehelyett inkább az igények csökkentésére volna 
szükség. A közlekedésben nagyon komoly klímavédelmi intézkedésekre van 
szükség, sokkal drasztikusabb változásokra, mint bármely más szektorban. A 
légi közlekedés a leginkább „klímaintenzív” szektor, mégis meglehetősen korlá-
tozottak az e területet érintő intézkedések, beleértve az emisszió-
kereskedelem eszközeit is. Fontos megjegyzést tett a szónok arról, hogy a légi 
közlekedési szektor közvetlenül vagy közvetve komoly költségvetési támoga-
tásban részesül az európai országokban. E tekintetben sürgős feladat az 
üzemanyag adóztatásának bevezetése.  
A Bizottságban résztvevő képviselők kérdései, észrevételei sorában felvetődött 
a társadalmi költségek és hasznok kérdése. A CO2-kibocsátás csökkentésével 
ugyanis tonnánként 200-300 euró költséget lehetne megtakarítani. Éles bírálat 
érte a légi közlekedést több oldalról is, az EU15-ökben évi 30 milliárd angol 
font volt a szektornak adott adókedvezmény, emellett 1990 és 2005 között 
80%-kal nőtt az európai légi közlekedés CO2-kibocsátása, és a jelenlegi tren-
deket figyelembe véve ez a szám 2020-ra 142%-ot érhet el. Az európai légtér 
koncepciója megbukott, ehelyett összevethető szabályozásra volna szükség, 
ami a külső költségek bevonását is megkönnyítené.  
Többen becstelennek nevezték a vasúttal folytatott versenyt, ahol jelentős pá-
lyahasználati díjat kell fizetni, míg a közúton csak a 12 tonna feletti járművek-
nél jellemző az útdíj, és az is csupán az országok egy részében. Felmerült egy 
légi közlekedési példa is: a Róma–Berlin repülőút 25 euróba került fapadossal 
a felszólalónak, a reptérre kijutás pedig 8 euró volt. Ezek a torz árak így tart-
hatatlanok. Többen utaltak a hidrogénra és az elektromos hajtásra, a sebes-
ségcsökkentés lehetőségeire, valamint az információtechnológia (IT) innovatív 
szerepére a területen (péládul intelligens parkoláslogisztika és forgalomirányí-
tás). Furcsa az is, hogy az Európában gyártott hibrid autók főként a tengeren-
túlra kerülnek, miközben az agroüzemanyagok főként Európán kívül termelt 
cukornád vagy pálma bázisú anyagokra épülnek.  
Barsiné Pataky Etelka rész-összefoglalójában utalt arra a kutatóintézeti tapasz-
talatra, miszerint tíz éven belül a hidrogén bázisú járművek tömegesen fognak 
közlekedni az utakon. Élnünk kell a szennyező fizet elv alkalmazásával, és az 
jelenleg is gond, hogy nincs igazán csomag az adók, az úthasználati és más dí-
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jak összefogására. A nagyvárosokban a kisebb közúti forgalom érdekében in-
tézkedéseket kellene hozni, mint például a londoni dugódíj, és ugyancsak mér-
sékelni kellene a közúti teherszállítás volumenét. 
 
A meghallgatás energetikai panel beszélgetése során Azar úr a Chalmers Egye-
temről a biomasszáról beszélt. A cukornád-etanolt CO2-hatékony megoldásnak, 
a fa alapú üzemanyagot a ko-gen technológiára alkalmasnak (biomassza fel-
használás fűtési energia hasznosítással) minősítette. Ezzel szembeállította a 
búza-etanolt, amely jóval kevésbé hatékony, míg a repceolaj is igen költséges 
és területintenzív, számottevő üvegházgáz-kibocsátással jár. Vigyázni kell 
azonban arra, hogy a túl nagy kereslet ne okozzon zavarokat. A probléma az 
USA-ban és Brazíliában már a gyakorlatban is jelentkezik, ahol a kukorica eta-
nol kiszorítja a szójatermelést és végső soron az élelmiszerárak emelkedésé-
hez  vezet.  
Josefsson úr, a Vatenfall nevű svéd szervezet képviselője azt emelte ki, hogy 
szükség lenne a világgazdaság átszabására a kibocsátások csökkentése érde-
kében, ezért a dolog elsősorban politikai probléma. Bemutatta a CO2-
helyettesítési, kiváltási alternatívákat, ahol a negatív költségzónában lévő ele-
mek nagy része még nem valósult meg – ilyenek például a hőszigetelési meg-
oldások, az üzemanyag-hatékonyság javítása a közúti járműveknél, a világítási 
és légkondicionáló rendszerek javítása és a cukornádból előállított üzemanyag 
alkalmazása. A negatív jelző itt azt jelenti, hogy a megvalósítás viszonylag 
szerény költségei és a jelentős környezeti hozam mérlege megtakarítást hoz-
hat. Az összesen 27 Gt CO2-mérséklésből 7 esik ebbe a negatív zónába. A po-
zitív költségmérleget eredményező megoldások között van például az erdősí-
tés, a szél- és a napenergia alkalmazása, az erdőirtások megállítása, a szénről 
a gázra való áttérés, a hulladékhasznosítás és sok más elem, ahol tehát a je-
lentősebb ráfordítások és a környezeti hozam mérlege már nem olyan kedvező 
gazdasági szempontból. Kiemelte azt is, hogy valamennyi térségnek és ága-
zatnak hozzá kell járulnia az emisszió csökkentéshez. Az említett 27 Gt-ból 
11,1 jut a harmadik világra, azon belül is az erdősítés illetve az erdők megőr-
zése jelentős tétel ezekben az országokban. Komoly kihívás az USA, Kanada és 
Kína gazdaságainak megváltoztatása is, elsősorban az ipari, energetikai és a 
közlekedési szektorban. Ugyanakkor az említett negatív költség lehetőségeinek 
mintegy 50%-a a fejlett országokban van, az épületek és a közlekedés terén, 
míg a viszonylag drága, 20-40 EUR/tonna széndioxid mérséklési lehetőségek 
40%-a a fejlődő világba esik (például a már említett erdészeti ágazatba). 
Rendkívül fontosnak tartja az árakat, amelyek az egyes ágazatokban komoly 
ösztönzést, jelzést jelentenének egy tisztább gazdaság irányában. 
Matthes úr a Berlini Ökológiai Intézet részéről elsősorban a kibocsátás-
kereskedelem kérdéseiről, lehetőségeiről beszélt. A kibocsátás piaci alapokra 
helyezése – szerinte – kulcseleme lehet a klímapolitikának, e tekintetben az 
emisszió-kereskedelem hatékony út lehet a külső költségek megfizettetésére. 
Az európai emisszió-kereskedelmi rendszer egyfajta torzítás mentes széndi-
oxid-árjelzőként funkcionál, ami közvetlenül képes hatni a működtetési és be-
ruházási döntésekre. A külső szereplőknek juttatott versenyelőny ugyanakkor 
„szénszivárgást” okozhat, ezért ezek elkerülésére kell törekedni. Eddig az el-
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osztási gyakorlat számottevő torzulásokat okozott a rendszerben. Ezzel szem-
ben a tiszta emissziós kereskedelem, azon belül is a licitálási rendszer hozhat 
igazságos és költségkímélő megoldásokat.  
A meghallgatás mellett a programban helyet kapott egy kiállítás meglátogatása 
is, amelyen magyar művészek által készített, éghajlatváltozással foglalkozó 
plakátok kerültek bemutatásra. A rendezvény házigazdája, Barsiné Pataky 
Etelka, az Európai Parlament képviselője a résztvevő újságírókat, civil szerve-
zeti képviselőket és a „klímabarát” önkormányzatok vezetőit vendégül látta 
egy munkavacsorára, amely során a meghívottak álláspontjaik kifejtésére és 
ezek ütköztetésére is lehetőség nyílt. Ennek ellenére a program leghasznosabb 
pontja kétségtelenül az éghajlatváltozással foglalkozó parlamenti bizottság fent 
ismertetett meghallgatása volt, amelyen örömmel tapasztaltuk, hogy a Levegő 
Munkacsoport által régóta hangoztatott gondolatok már az Európai Parlament 
magas szintű szakpolitikai vitáiban is egyre inkább teret nyernek.  
 
Budapest, 2008. március 10. 
 
dr. Bendik Gábor 
a Levegő Munkacsoport jogásza  
(dr. Mészáros Péter összefoglalójának felhasználásával) 
 
 
 


