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Tárgy: kibocsátásmegosztási vállalások 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Az Európai Bizottság – a tagállamok kormányaival egyeztetve – most dolgozza ki javaslatát a 
kibocsátásmegosztási vállalásokra (Effort Sharing Decision, ESD), vagyis arra, hogy az egyes 
tagállamok milyen mértékben csökkentik azoknak az ágazatoknak az üvegházhatású 
gázkibocsátását, amelyek nem tartoznak a kibocsátáskereskedelmi rendszer (Emission Trading 
Scheme, ETS) hatálya alá. Az ESD-ről történő döntés alapvetően meghatározza, hogy mennyire 
sikerül az Európai Uniónak teljesítenie a Párizsi Klímamegállapodás szerinti kötelezettségeit, 
hiszen az ESD alá tartozó ágazatok – elsősorban a közlekedés, az épületek, a mezőgazdaság és 
a hulladékgazdálkodás – az összes üvegházhatású gázkibocsátás 60 százalékáért felelnek az 
EU-ban. 

Értesüléseink szerint az Európai Bizottság 2016. július 20-án hozza nyilvánosságra az ESD-ről 
szóló javaslatát, azonban egyes kormányok már most próbálkoznak azzal, hogy felvizezzék azt, 
különböző kiskapukat csempészve a szabályozásba1, illetve arra törekednek, hogy az EU a 
döntést bizonytalan időre elhalassza. Kérjük, hogy Magyarország kormánya határozottan lépjen 
fel mindezen próbálkozások ellen az alábbi okok miatt. 

 Az EU-nak meghatározó felelőssége van az éghajlati katasztrófa megelőzését szolgáló 
küzdelemben: egyrészt gazdasági és politikai súlya miatt, másrészt azért, mert a világ 
széndioxid-kibocsátásának mintegy 10 százaléka származik innen. 

 A kiskapuk nélküli ESD-vállalások az EU energiabiztonságát és alacsony széndioxid-
kibocsátású gazdaságokra való átállását is elősegítik. 

 Magyarországon is „az éghajlatváltozás egyike azoknak a környezeti, társadalmi-
gazdasági kihívásoknak, amelyek közvetlenül befolyásolják az emberek létfeltételeit és 
életminőségét, veszélyeztetik a természeti erőforrások és ökoszisztéma szolgáltatások 
készleteit és minőségét, károsítják az épített környezet és infrastruktúra állagát, 
akadályozzák a kiemelt közszolgáltatások biztonságos és zavarmentes 
hozzáférhetőségét.”2 

                                                 
1 Ld. Loopholes in the 2030 Effort Sharing Decision: How the EU is at risk of emitting 4.7 billion tonnes more 
CO2 than its Paris climate pledge (Kibúvók a 2030-ig szóló kibocsátásmegosztási vállalások alól: Miként 
kockáztatja meg az EU, hogy 4,7 milliárd tonnával több szén-dioxidot bocsát ki, mint amit a Párizsi 
Klímamegállapodás szerint ígért), http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2016/05/ESD-Two-
Pager_Loopholes_Infographic_FINAL.pdf 
2 Idézet a „Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re” című, H/5054. számú 
országgyűlési határozati javaslatról, amelyet a kormány jóváhagyásra terjesztett az országgyűlés elé. 
http://www.parlament.hu/irom40/05054/05054.pdf 
 



 Az EU-nak – és benne Magyarországnak – szintén alapvető érdeke annak elkerülése, 
hogy több tízmillió ember induljon el Európa felé azokból a térségekből, amelyek 
élhetetlenné váltak az éghajlatváltozás miatt.3 (Ez a folyamat már most megkezdődött, 
hiszen például a szíriai háború egyik kiváltó oka szintén az éghajlatváltozás okozta 
aszály és a következtében fellépő élelmiszerhiány volt.4) 

 Magyarország viszonylag kedvező helyzetben van a széndioxid-kibocsátáscsökkentési 
vállalásai terén, így számunkra a szigorúbb ESD-szabályozás teljesítése sem okozhat 
gondot.5 Sőt a nem felpuhított, nagyobb arányú kibocsátásmegosztási vállalások 
elősegítik hazánk korszerű, alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való megfelelő 
ütemű átállását és az energiafüggetlenség növelését. Az előremutatóbb vállalások 
alapján könnyebben lehet majd kialakítani megfelelő ösztönzőket az ESD alá tartozó 
ágazatok, lakosság számára az átállásban való részvételükhöz.  

 A magyar kormány számos alkalommal kinyilvánította elkötelezettségét az 
elektromobilitás széles körű elterjesztésére.6 A szigorúbb szabályozás is ezt a célt 
segítené elő, csökkentve a közlekedés üvegházhatású gázkibocsátását, amely az ESD 
alá tartozó összes ágazat közül a legnagyobb és leggyorsabban növekvő kibocsátásért 
felelős.7 

Kérjük Miniszter Urat a fentiek figyelembe vételére az ESD-ről szóló uniós és hazai 
egyeztetések során. Kérjük továbbá, hogy az ESD-vel kapcsolatos álláspontjáról mielőbb 
tájékoztatni szíveskedjen bennünket. 
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3 Ld. A magyar kormány súlyosbítaná a menekültválságot, 
http://levegomunkacsoport.blog.hu/2016/06/27/a_magyar_kormany_sulyosbitana_a_menekultvalsagot 
4 Ld. Felelősségünk a klímamenekültekért, 
http://levegomunkacsoport.blog.hu/2015/07/14/felelossegunk_a_klimamenekultekert 
5Magyarországon 2014-ben az ESD alá tartozó ágazatok 25%-kal kevesebb üvegházhatású gázt bocsátottak ki, 
mint amennyit az uniós kötelezettségvállalásai lehetővé tettek volna. Ld. Total greenhouse gas emissions trends 
and projections (Fig. 4.), http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-
6/assessment  
6 Ld. például: A Kormány 1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozata a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó 
jogalkotási feladatokról (Magyar Közlöny; 2015. évi 106. szám; 2015. július 21.; 17986-17987. oldalak), 
http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-
lapok/436233757d3a4973777f5c442c721a28a9525ac0/dokumentumok/a458f51936803b6c4513f61e6d2c77e4cf
2d73ee/letoltes  
7 Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2014 and inventory report 2016, 
http://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2016  
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