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Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a globális éghajlatváltozás az ed-

digi legnagyobb kihívást jelenti a nemzetközi környezeti politika számá-
ra. A már 1896 óta sorra elhangzó figyelmeztetésekkel (az első látnok 
egy Arrhenius nevű svéd tudós volt) korábban senki sem törődött. Csu-
pán az utóbbi két évtizedben váltott ki nagyobb visszhangot az a tudo-
mányos felismerés, hogy a hőmérséklet általános emelkedése össze-
függ az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával. 

Ma már közszájon forgó téma a globális éghajlatváltozás, hiszen 
2002-ben Németország keleti részén az árvíz 10 milliárd euró összegű 
kárt okozott, 1860 óta a négy legforróbb nyár az utóbbi évtizedre esett. A 
gleccserek és a szárazföldi jégpáncél soha nem látott gyorsasággal ol-
vadnak, a tengerszint emelkedik. A szokásosnál gyakrabban keletkez-
nek viharok és forgószelek, amelyek pusztító ereje minden eddig tapasz-
taltnál nagyobb. 

Ezek az utóbbi években egyre gyakoribbá váló jelenségek az ember 
által kiváltott éghajlatváltozásra vezethetők vissza. A szén és a kőolaj 
tüzelőanyagként való felhasználása üvegházhatást okoz. A német szö-
vetségi kormány előtt ezek az összefüggések ismertek, ezért az éghaj-
latvédelemben továbbra is élenjáró szerepet kíván játszani. 

Nemzetközi éghajlatvédelmi politika – 
célok, eszközök, jogi alapok 

A tudományos felismerések sokasodásával egyidejűleg nemzetközi 
tárgyalási folyamat indult meg, hogy az üvegházhatás elleni küzdelemre 
jogilag kötelező nemzetközi rendszert dolgozzanak ki, és azt világszerte 

 



érvényesítsék. A törekvések azt a felismerést tükrözték, hogy olyan vi-
lágméretű környezeti problémát, mint az éghajlatváltozás, csak közösen 
lehet megoldani. Így jött létre az Éghajlatvédelmi Keretegyezmény 
(UNFCCC), amelyet 1992-ben Rio de Janeiróban, az ENSZ Környezeti 
és Fejlesztési Konferenciáján (UNCED) írtak alá. Az 1994 áprilisában 
hatályba lépett Éghajlatvédelmi Keretegyezmény szolgál a nemzetközi-
leg összehangolt éghajlatvédelem jogi alapjául. Az Éghajlatvédelmi Ke-
retegyezmény ugyan még nem tartalmaz számszerű célkitűzéseket, de 
célként meghirdeti „a légkörben az üvegházhatást okozó gázok koncent-
rációjának stabilizálását olyan szinten, amelynél elhárul az éghajlatrend-
szer ember okozta megzavarásának veszélye”. Az egyezmény ehhez 
megteremti az intézményi kereteket, az eszközök kialakításának alapját, 
az eljárási szabályokat, és beindítja a nyomon követés rendszeres fo-
lyamatát differenciált beszámolási rendszer létrehozása és folyamatos 
működtetése útján.  

Fontos kitétele az Egyezménynek, hogy az üvegházhatásért az or-
szágok „együttesen, de differenciáltan felelősek”. A fejlődő országok 
ugyanis, amelyekben a föld népességének 75%-a él, az üvegházhatást 
okozó gázoknak mindössze 25%-át bocsátják ki, így az üvegházhatásért 
elsősorban az iparilag fejlett országok felelősek. 

A Éghajlatvédelmi Keretegyezmény életbelépése után egy évvel 
Berlinben ült össze az egyezmény legfelső szerve, a szerződő államok 
konferenciája. Az ún. „Berlini Mandátum” elfogadásával megindult az a 
folyamat, amelynek eredményeként 1997 decemberében Kiotóban meg-
született a Kiotói Környezetvédelmi Egyezmény, az ún. Kiotói Jegyző-
könyv. A Kiotói Jegyzőkönyv nemcsak konkrét célokat tartalmaz a konk-
rétan megnevezett üvegházhatást okozó gázok (CO2, CH4, N2O, SF6, 
hidrofluor-szénhidrogének, fluor-szénhidrogének) kibocsátásának csök-
kentésére nézve, hanem ehhez mindjárt eszközöket is javasol, ezek az 
ún. „rugalmas mechanizmusok”. Ez utóbbiak abból indulnak ki, hogy egy 
átfogó környezeti probléma esetén ökológiailag elhanyagolható, hol 
csökkentik a gázkibocsátást, a döntő az, hogy a kibocsátás kevesebb 
legyen. Ezért a Kiotói Jegyzőkönyv 6., 12. és 17. cikkeiben definiált leg-
fontosabb mechanizmusok révén (közös alkalmazás, tiszta fejlesztési 
mechanizmus, emisszió-kereskedelem) a nemzetközi éghajlatvédelem 
globális optimalizálását tűzik ki célul (lásd 1. ábra). 

Kiotóban a nyugati és a keleti ipari államok megállapodtak abban, 
hogy 2008 és 2012 között az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az 
1990. évi szinthez képest világméretekben 5,2%-kal csökkentik. Ezen be-
lül az egyes országok kötelezettségvállalását az 1. táblázat tartalmazza. 
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1. ábra Az Éghajlatvédelmi Keretegyezmény és a Kiotói Jegyzőkönyv 
szerinti rugalmas mechanizmusok 

 
1. táblázat 

A Kiotói Jegyzőkönyv keretében kitűzött éghajlatvédelmi célok 
 
Szerződő ország A célkitűzés szerinti 

csökkentés/korlátozás 
Belgium, Bulgária, Dánia, Németország, Észtország, Európai Közösség, 
Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Olaszország, 

Ausztria, Portugália, Románia, Svédország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság 

 
 

mínusz 8% 

USA mínusz 7% 
Japán, Kanada, Lengyelország, Magyarország mínusz 6% 
Horvátország mínusz 5% 
Oroszország, Ukrajna, Új-Zéland 0% 
Norvégia plusz   1% 
Ausztrália plusz   8% 
Izland plusz 10% 

Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Monaco, Hollandia, 

 



A pozitív értékek azt jelentik, hogy az illető országnak nem kell csök-
kentenie kibocsátását, viszont annak növekedése elé felső korlátot állít a 
megállapodás. A negatív értékek értelemszerűen azt jelentik, hogy illető 
országnak csökkentenie kell kibocsátását az 1990-es értékhez képest.  

Az Európai Unió él a Kiotói Jegyzőkönyv 4. cikkelyével, amely lehe-
tővé teszi, hogy több ország összefogjon, és közösen teljesítsék az álta-
luk elfogadott célt. Az európai környezetvédelmi miniszterek 1998-ban 
megegyeztek a terhek megosztásában (burden-sharing-agreement), 
amelynek értelmében a tagországok nagyon eltérő módon veszik ki ré-
szüket annak az Európa által vállalt kötelezettségnek teljesítésében, 
hogy 2008 és 2012 között 8%-kal csökkentik az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátását az 1990-es bázisévhez viszonyítva. A skála +27%-tól 
(Portugália) –28%-ig (Luxemburg) terjed. A 2. és 3. táblázat mutatja, mi-
lyen kötelezettséget vállaltak az egyes országok a tehermegosztás 
keretében, és eddig hogy állnak ennek teljesítésével. Látható, hogy 
egyes országok még nagyon távol állnak céljaik teljesítésétől, mások vi-
szont már majdnem eleget tettek vállalásuknak, néhányan pedig már el 
is érték a kitűzött célt. 

2. táblázat 
Az EU tehermegosztás keretében kitűzött célok, az 1990–2000 közötti 

változás és a célkitűzéstől való eltérés százalékban 
 
Tagország Egy főre jutó 

kibocsátás 
tonnában 
1990-ben 

Célkitűzés 
2008–2012-re az 

EU tehermegosztás 
keretében 

Változás 
1990 és 2000 

között 

Eltérés 
a célkitűzéstől 

Belgium 13,6 –7,5 +6,3 –12,8 
Dánia 13,5 –21,0 –1,7 –19,2 
Németország 15,1 –21,0 –19,1 –1,9 
Finnország 12,0 ±0 –4,1 +4,1 
Franciaország   9,5 ±0 –1,7 +1,7 
Görögország 12,6 +25,5 +21,2 +3,8 
Nagy-Britannia 10,2 –12,5 –12,9 +0,4 
Írország 15,2 +13,0 +24,0 –11,0 
Olaszország   9,1 –6,5 +3,9 –10,4 
Luxemburg 36,9 –28,0 –45,1 +17,1 
Hollandia 14,0 –6,0 +2,6 –8,6 
Ausztria  –13,0 +2,7 –15,7 
Portugália   6,3 +27,0 +30,1 +3,1 
Spanyolország   7,8 +15,0 +33,7 –18,7 
Svédország   8,1 +4,0 –1,9 +5,9 
EU együttesen 11,4 –8,0 –3,5 –4,5 

 



3. táblázat  
Az EU tehermegosztás keretében kitűzött célok, az 1990–2000 közötti 

változás és a célkitűzéstől való eltérés abszolút értékben 
 
EU-tagország Üvegházhatást okozó 

gázkibocsátás 
1990-ben 

Üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás 

2000-ben 

Célul kitűzött 
érték 

Eltérés 
a célkitűzéstől 

Belgium 143,1 151,9 132,4 –19,5 
Dánia 69,4 68,5 54,8 –13,7 
Németország 1222,8 991,4 966,0 –25,4 
Finnország 77,1 74,0 77,1 +3,1 
Franciaország 551,8 542,3 551,8 +9,5 
Görögország 104,8 129,7 131,0 +1,3 
Írország 53,4 66,3 60,4 –5,9 
Olaszország 522,1 543,5 488,2 –55,3 
Luxemburg 10,8 5,9 7,8 +1,9 
Hollandia 210,3 216,9 197,7 –19,2 
Ausztria 77,4 79,8 67,3 –12,5 
Portugália 65,1 84,7 82,7 –2,0 
Svédország 70,6 69,4 73,4 +4,0 
Spanyolország 286,4 386,0 329,4 –56,6 
Egyesült Királyság 742,5 649,1 649,7 +0,6 

A német éghajlatvédelmi célkitűzések  

A német éghajlatvédelmi célkitűzések a következők szerint foglalha-
tóak össze: 

1. A Kiotóban tárgyalt hat gáz kibocsátásának 21%-os csökkentése 
2008 és 2012 között 1990-hez, illetve 1995-höz képest, úgy is, 
mint az EU tehermegosztás keretében nyújtott német hozzájáru-
lás a Kiotói Jegyzőkönyv teljesítéséhez. 

2. 2020-ig az üvegházhatást okozó gázok 50%-os csökkentése 
1990-hez képest, amennyiben az EU ugyanezen időszak alatt 
30%-os csökkentést vállal. 

3. 2010-ig a megújuló energiák részarányának megkétszerezése 
2,5%-ról 5%-ra az elsődleges energiafogyasztásban és 5%-ról 
12%-ra növelése a villamosenergia-termelésben. 

 

 



4. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés fenntartása, korsze-
rűsítése és bővítése annak érdekében, hogy a CO2-kibocsátás 
2005-ig további 10 millió tonnával, 2010-ig pedig 23 millió tonná-
val csökkenjen az 1998-as bázisévhez viszonyítva. 

5. Az energia termelékenységének jelentős javítása. 

Az emissziókereskedelem működése 
és éghajlatvédelmi szerepe 

• 

• 
• 
• 
• 

Az éghajlatvédelmi program összetett és sokrétű politikai intézkedé-
sek elegye. A német éghajlatvédelmi program a következő lépésekből áll: 

a helyzet felmérése (a meglevő struktúrák és keretfeltételek feltá-
rása), 
programkészítés és a tervezett intézkedések leírása, 
a szövetségi kormány döntése, 
a kijelölt intézkedéscsomag politikai megvalósítása, 
az alkalmazott intézkedéscsomag ellenőrzése és esetleges mó-
dosítása. 

Ennek az eljárásnak az alkalmazása során nagyon hamar kiderült, 
hogy 

– Nincs általános érvényű recept az éghajlatvédelmi problémák 
megoldására. Az is világossá vált, hogy egy hosszú távon haté-
kony éghajlatvédelmi programnak közjogi követelményei vannak, 
gazdaságilag vonzónak kell lennie, és szükség van olyan kiegé-
szítő intézkedésekre, mint az információszolgáltatás, tanácsadás, 
képzés és továbbképzés. Az utóbbi évtizedben sokrétű, összetett 
és egymással kölcsönhatásban álló intézkedésekből álló csoma-
got dolgoztak ki, és ezt folyamatosan valósítják meg. 

– Nem lehet csak a kormány feladata az emberi tevékenység által 
okozott üvegházhatás elleni küzdelem. A célt csak a gazdasági 
élet és a társadalom összes szereplője közösen tudja megvalósí-
tani. Ma már nemcsak a német szövetségi kormánynak, hanem a 
tartományoknak és több, mint 1000 községnek is van éghajlatvé-
delmi programja. Ehhez járulnak még a gazdasági és társadalmi 
csoportok stratégiái és elgondolásai. 

Az állandó visszacsatolás során természetszerűleg mindig felmerül 
a kérdés, hogy az elhatározott és megvalósított intézkedések elősegítik-
e az éghajlatvédelmi politika céljait, és ezek az intézkedéscsomag többi 
részével együtt gazdaságilag hatékonyak-e. 

 



Így az emissziókereskedelem alkalmazását az országos éghajlatvé-
delmi politika keretében nemcsak gazdaságossági szempontok szerint 
kell értékelni, hanem mindenekelőtt egyes gazdasági ágak és az egész 
gazdaság szemszögéből is. Nemcsak azt kell kérdezni, elérhetők-e az 
ambiciózus éghajlatvédelmi célok, hanem elsősorban azt, hogy gazda-
ságilag hatékonyan lesznek-e elérhetők. 

Az emissziókereskedelem mindkét kérdésre igenlő választ tesz le-
hetővé: 

– a cél pontosan teljesülni fog, 
– mindez az egyes ágazatok és az egész gazdaság szempontjából 

hatékony módon teljesíthető. 
Az emissziókereskedelem lényegében 

• 

• 

rendkívül egyszerű eszköz, 
amely a következők szerint épül fel: 

Az első lépés a kibocsátás megengedett teljes mennyiségének 
(„cap”) meghatározása, figyelembe véve az országos szintű ég-
hajlatvédelmi célt, azaz az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsá-
tásának 21%-os csökkentését 2008 és 2012 között az 1990. évi 
szinthez viszonyítva; 
Ezt a kibocsátásmennyiséget fel kell osztani az egyes kibocsátók 
között (az emissziós jogok első elosztása). Itt beiktatható közbül-
ső lépésként a megengedett kibocsátás ágazatonkénti lebontása. 

• 

• 

A piac átláthatósága és likviditása, valamint a verseny lehetővé 
tétele érdekében meg kell teremteni a folyamatok zavartalan mű-
ködéséhez szükséges jogi és politikai kereteket. 
Feltétlenül szükséges átlátható megfigyelési, nyomon követési 
rendszert kiépíteni, nemcsak azért, hogy az egyes létesítmények 
kibocsátásának alakulását figyelemmel lehessen kísérni, hanem 
azért is, hogy dokumentálja az ajánlattevő és az ajánlatot kérő ki-
bocsátók között kötött ügyleteket. 

Így a helyi költségek és a kibocsátási jogok piaci árának összeha-
sonlítása dönti el, hogy hol, ki, mikor és mennyi kibocsátást csökkentő 
beruházást fog végrehajtani. Ha a kibocsátási jog megvásárlásának ára 
magasabb, mint a helyi beruházási költségek, akkor gazdaságilag ész-
szerűek a kibocsátás csökkentésére irányuló intézkedések. Ellenkező 
esetben a kibocsátó emissziós jogot vásárol a piacon, és ilyen módon 
kibocsátását nem csökkentve tesz eleget kötelezettségeinek. Az Európai 
Bizottság becslése szerint az EU szintű emissziókereskedelem révén 
elérhető költségmegtakarítás első megközelítésben hozzávetőleg évi 2,4 
milliárd euró lesz. Az Európai Tanács 2002 decemberi állásfoglalása 

 



szerint végzett számítások alapján a széndioxid-egyenérték egy tonná-
jának kibocsátására jogosító tanúsítványok ára 5–30 euró között fog 
mozogni, az emissziókereskedelem révén Németország 250–550 millió 
euróval kisebb költséggel teljesíthetné célját, mintha más eszközöket al-
kalmazna. 

Az emissziókereskedelem tehát nemzetközi szinten kiegyenlítheti a 
különböző létesítmények és ágazatok költségei közötti különbözetet. Ez-
zel lehetővé válhat a szűkös források legkedvezőbb elosztása ágazati és 
országos szinten egyaránt. 

Mi indokolja az emissziós tanúsítványok 
európai szintű kereskedelmét? 

Az Európai Éghajlatvédelmi Program (ECCP = European climate 
change programme) kidolgozására és bevezetésére az indítékot egy tu-
dományos vizsgálat eredménye adta. Ez a tanulmány 2001 elején arra a 
megállapításra jutott, hogy amennyiben a gazdálkodás a megszokott 
módon folytatódik („business as usual”), akkor az Európai Unió jelentő-
sen elmarad a Kiotóban elfogadott éghajlatvédelmi cél elérésétől. Az 
egyes tagországoknak a tanulmány készítésekor ismert intézkedései el-
lenére ugyanis az üvegházhatást okozó gázkibocsátás 2008 és 2012 
között 8%-os csökkenés helyett 1 százalékkal növekedne. Az előrejelzés 
szerint az EU kereken évi 400 millió tonna széndioxid-egyenértékkel ma-
radna el kiotói vállalásának teljesítésétől, ez nagyjából megfelel Spa-
nyolország és Görögország teljes jelenlegi kibocsátásának. 

Ennek a sokkoló vizsgálati eredménynek a hatására hat 

• 

munkacso-
port alakult az Európai Bizottság kezdeményezésére, amelyek a követ-
kező területeket vizsgálták:  

rugalmas mechanizmusok – elsősorban emisssziókereskedelem, 
• 
• 
• 
• 
• 

energiagazdálkodás, 
közlekedés, 
ipar/fluor-tartalmú gázok, 
energiafelhasználás és -kereslet, 
átfogó kérdések.  

A munkacsoportok 2002 közepéig 46 közösségi intézkedésre vo-
natkozó ajánlást dolgoztak ki. Az Európai Bizottság elképzelése szerint 
ezek a közösségi intézkedések kiegészítenék a tagországok éghajlatvé-
delmi tevékenységét. A javasolt 46 intézkedésből eddig mintegy húszat 
már bevezettek. Az egymással kölcsönhatásban álló intézkedéscsoma-

 



gon belül kiemelkedő szerepet szánnak az emissziókereskedelemnek, 
amely – az Európai Bizottság becslései szerint – 2010-ben az európai 
széndioxid-kibocsátásnak kereken 46%-át fogja érinteni. 

Az emissziókereskedelemről szóló 
európai irányelv sarkalatos pontjai 

Az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament 
hosszas tárgyalások után 2003-ban kompromisszumos megállapodásra 
jutott. A megállapodás eredménye címszavakban a következő: 

– az irányelv alkalmazása kötelező, de a bevezető szakaszban még 
kivételek (opt out) alkalmazhatók; 

– a bevezető időszak 2005 és 2007 között, a kötelező alkalmazás 
időszaka pedig 2008 és 2012 között valósul meg; 

– 2012-ig megtörténik az emissziós jogok díjmentes elosztása; 
– a 2005 és 2007 közötti bevezető időszakban egyes létesítmények 

még kivonhatók az emissziókereskedelem hatálya alól; a jelek 
szerint a német gazdaság nem kíván élni ezzel a lehetőséggel; 

– 2008 után is lehetőség van létesítmények és további üvegházha-
tást okozó gázok bevonására (opt in) az emissziókereskede-
lembe; 

– figyelembe vehetők az 1990 óta hozott éghajlatvédelmi intézke-
dések, az ún. „early action”; a korábbi intézkedésekért járó kibo-
csátási tanúsítványok azonban nem torzíthatják a tagországok 
versenyét az EU piacán; 

– lehetőség van a kibocsátási jogosultságok átvitelére az egyik idő-
szakból a következőre (banking); 

– egyes létesítmények önként összefoghatnak a kibocsátási előírá-
sok teljesítése érdekében, de erre nem kötelezhetők vagy kény-
szeríthetők (pooling);  

– az Európai Bizottság részben vagy teljesen elutasíthatja a benyúj-
tott nemzeti tervet (vétójog); 

– az Európai Parlament javaslatára minőségi korlátot vezettek be a 
túl sok kibocsátási jogosultság szétosztásának megakadályozásá-
ra; 

– az emissziókereskedelemben figyelembe vehetők más, projekt-
alapú rugalmas mechanizmusokból (JI és CDM, lásd 1. ábra) 
származó kibocsátási jogok is, de az Európai Unióban a kibocsá-
tás alapú saját belső akcióknak kell dominálniuk;  

 



– a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésnél a kibocsátási jogok 
elosztási szabályainak és ismérveinek kialakításakor az arra 
vonatkozó európai irányelvet is figyelembe kell venni. 

Ki tartozik az emissziókereskedelem hatálya alá? 

Az emissziókereskedelem általánosságban kiterjed minden nagy 
energiaigényű berendezésre és tevékenységre. Az EU irányelv I. mellék-
letében a következő létesítmények szerepelnek: 

– a 20 MW teljesítményt meghaladó tüzelőberendezések, 
– a nyersvas- és acélgyártáshoz használt ércelőkészítő berendezé-

sek, a nyersvas és acél előállítása, beleértve a folyamatos öntést 
is, 

– cement és mész előállítása, 
– üveg és üveggyapot előállítása, 
– kerámia termékek gyártása, 
– cellulóz, papír és papírmasé előállítására szolgáló berendezések.  
Megemlítendő az alumíniumgyártás, a vegyipar és a közlekedés ki-

maradása a listáról. Az irányelv készítői nem feledkeztek meg ezek- 
ről a komoly energiafelhasználókról sem, bevonásukat az első évek 
tapasztalatainak feldolgozása után tervezik. A vegyipari fűtőberendezé-
sek egyébként már a program elejétől fogva az irányelv hatálya alá es-
nek. A magánháztartások a távlati elképzelések szerint is teljesen kima-
radnak. 

Egy üzemeltető azonos körzetben telepített több kisebb berendezé-
sét – az ún. kumulációs szabály értelmében – együttesen kell figyelembe 
venni. Amennyiben külön-külön nem, de együtt meghaladják az irányelv 
I. mellékletében az energiatermelő és -átalakító berendezésekre meg-
adott alsó határértékeket, ezekre a berendezésekre is alkalmazni kell az 
irányelvet, tehát be lehet vonni azokat az emissziós jogok kereskedel-
mébe. Brüsszelben élénk vita folyik arról, hogy konkrétan mely berende-
zésekre vonatkozzék a kumulációs szabály. Az EU Bizottság a szabályt 
nagyon széles körben kívánja alkalmazni, a német szövetségi kormány 
viszont ésszerűnek tartja a berendezések számának korlátozását. 

Nem terjed ki az irányelv hatálya sem a kutatási célokat szolgáló be-
rendezésekre, sem pedig a háztartási szemét és a veszélyes hulladék 
égetésére. Az ipari hulladékok – használt autóabroncsok, műanyagok 
stb. – feldolgozása viszont az irányelv hatálya alá tartozik. 

Az irányelv I. sz. mellékletében felsorolt tevékenységet végző be-
rendezések üzemeltetőinek engedéllyel (permit) kell rendelkezniük 

 



üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, és a határnapon kibocsátási 
tanúsítvány (allowance) birtokában kell lenniük az irányelv II. sz. mellék-
letében szereplő gázokra vonatkozólag. Az első időszakban csak a 
széndioxid-kibocsátás képezi az emissziókereskedelem tárgyát. 

Annak érdekében, hogy az EU régi és nemrég csatlakozott 

• 

tagor-
szágaiban összehangoltan folyjék az emissziókereskedelem, az EU 
irányvonalakat dolgoz ki  

az üvegházhatást 

• 

• 

– 

okozó gázok kibocsátásának nyomon követé-
sére és jelentésére, 
az emissziós jogok nemzeti elosztási terveinek elkészítésére vo-
natkozó irányadó elosztási szabályokról és kritériumokról, 
az emissziós jogok nyilvántartásáról („klímavédelmi kettős köny-
velés”). 

Németország kormánya ezeken túlmenően szükségesnek tartja 
még több kérdéskör összehangolását, ilyenek például 

közös adatbázis az elsődleges elosztásról, majd 

– 
– 
– 

– 
és), 

– 

annak változása-
iról, 
a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés figyelembevétele, 
a korábbi intézkedések (early action) figyelembevétele, 
üzembeszüntetések és tartós kapacitáscsökkentések meghatáro-
zása és figyelembevétele, 
új létesítmények és kapacitásbővítés meghatározása és 
figyelembevétele (tartalékképz
az elosztási időszakon belül a kibocsátási tanúsítványok éven-
kénti elosztása. 

A megvalósítás jelenlegi állása Németországban 

Az EU-irányelv megvalósításáért 2002 decembere óta folyó munka 
középpontjában az országos emisszióelosztási terv kialakítása és az eu-
rópai irányelvnek a nemzeti jogrendbe való beépítése áll. 

A kormány becslései szerint az emissziókereskedelmi irányelv Né-
metországban kereken 6000 létesítményt érint. Ezzel az EU tagországai 
közül Németországban (a nagymértékű és diverzifikált iparosítás miatt) 
nemcsak az érintett létesítmények, hanem az érintett iparágak száma is 
a legnagyobb. 

A német elosztási terv részei általánosságban a következők: 
• az üvegházhatást okozó gázokból országosan kibocsátható 

összmennyiség meghatározása a Kiotói Jegyzőkönyv és az EU 

 



tehermegosztás szerint. Már itt célszerű különválasztani a szén-
dioxidot az egyéb gázoktól; 

• az országos összmennyiség felosztása az energiagazdálkodás, 
ipar, háztartások/kisipar/szolgáltatások és a közlekedés között; 

• 

• 

• 

az EU irányelv I. melléklete szerint az emissziókereskedelemben 
részt vevő létesítményekre meghatározott kibocsátási keret (cap); 
az emissziós jogok létesítmények közötti elosztására irányadó el-
osztási szabályok és kritériumok; 
lista a létesítményekről és a részükre megítélt emissziós jogokról. 

Az emissziós jogok első elosztásának lépései: 
– a tartományok jelentik a szövetségi környezetvédelmi miniszté-

riumnak az egyes létesítmények 2000. évi kibocsátási adatait; 
– a minisztérium ellenőrzi az adatok valódiságát; 
– a tartományok a 6000 létesítmény üzemeltetőivel írásban közlik a 

részükre tervezett széndioxid-kibocsátást, kérik annak ellenőrzé-
sét és esetleges helyesbítését, valamint kiegészítését a 2001. és 
2002. évi adatokkal; 

– a létesítmények üzemeltetői visszajelentik az adatokat a tartomá-
nyoknak; 

– a tartományok kibocsátást ellenőrző hatóságai megvizsgálják az 
adatok hihetőségét; 

– a tartományok továbbítják az ellenőrzött kibocsátási adatokat a 
szövetségi környezetvédelmi minisztériumnak; 

– a szövetségi környezetvédelmi minisztérium a megvizsgált adatok 
alapján véglegesen elosztja a kibocsátható mennyiségeket. 

Ezen túlmenően az országos elosztási terv olyan rendkívüli ténye-
zőkre is tekintettel van, mint 

– a korábbi éghajlatvédelmi intézkedések, 
– a hő- és villamosenergia-termelés összekapcsolása, 
– folyamatfüggő gázkibocsátások, 
– az atomerőművek kiváltása miatt keletkező széndioxid-kibocsátás 

stb. 
Mindezek és még további szempontok figyelembevételével dolgoz-

zák ki az elosztási szabályokat és kritériumokat. A javaslatokat sokféle 
szempont alapján, a hatékonyság, igazságosság, egyenlő elbánás, a 
versenyre gyakorolt hatás, elfogadhatóság, objektivitás, átláthatóság, 
tervezhetőség és megvalósíthatóság szempontjából vizsgálják meg. A 4. 
táblázat felsorol néhány elosztási szempontot és döntési alternatívát. Az 
elosztásnál arra is tekintettel kell lenni, hogy amennyiben egy létesít-

 



mény a táblázatban szereplő valamelyik szempont miatt többlet kibocsá-
tási jogot kap, azt máshol meg kell takarítani, mert a mozgástér behatá-
rolt. A rendszer nemcsak az ágazatok között működik ilyen közlekedő-
edényszerűen, hanem az emissziókereskedelembe bevont és be nem 
vont létesítmények között is.  

 
4. táblázat  

Döntési alternatívák az elosztási szempontok szerint 
 
Elosztási szempont I. alternatíva II. alternatíva 
Korábbi intézkedés 
(„early action”) 

A rendszerből fakadó figye-
lembevétel pl. „benchmarking” 
keretében 

A régi kibocsátások és a korábbi 
intézkedések egyenkénti kimutatása 

Hő- és villamosenergia-
termelés összekapcsolása 

Többlet kibocsátási jog, 
bónusz odaítélése 

A kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelésért nem jár kibocsátási jog 

Üzembezárások A kibocsátási tanúsítványok 
azonnali visszavonása 

Az odaítélt tanúsítványok meghatározott 
ideig még rendelkezésre állnak 

Pótlólag beállított 
berendezések 

A tanúsítványok bevonása és 
újraelosztása 

A régi berendezésre kiadott kibocsátási 
tanúsítvány átvitele a pótlólag beállított 
berendezésre 

Új kibocsátók Tanúsítványok vétele Tanúsítványok ingyenes juttatása 
Folyamatokkal járó  
kibocsátások 

Ingyenes juttatás, 
de a későbbiekben 
a mennyiség leszállítása 

Ingyenes juttatás 

Tartalékképzés A teljes elosztható kibocsátási 
mennyiség meghatározott 
része 

Üzembezárásokból, rugalmas mechaniz-
musokból, más szektorokból keletkező és 
a nemzetközi piacon vásárolt emissziós 
jogokból kell a tartalékot feltölteni 

 
 
Az országos elosztási tervvel egyidejűleg ki kell alakítani az emisz-

sziókereskedelem intézményi szervezetét is. Egyértelmű, hogy a fel-
ügyeletet (engedélyezést és ellenőrzést) az államnak kell gyakorolnia. A 
rendszer igazgatását végezheti állami szerv, vagy magánintézmény. A 
nyomonkövetés és ellenőrzés terén is együttműködhet a magán- és az 
állami szféra. Magánintézmények vagy szakértők ellenőrizhetik a nyo-
monkövetési jelentéseket, az állam pedig szúrópróbákat végezhet. A ke-
reskedelmet egyértelműen a magánszektorra kell bízni. 

Végül tisztázásra szorul még az emissziókereskedelem és más 
eszközök összeegyeztetésének kérdése, amelyre az elmúlt hónapokban 

 



az Európai Parlament nyomatékosan felhívta a figyelmet. Az Európai Bi-
zottság eddig két követelményt támasztott saját térségében: 

– azoknak az ipari és energiagazdasági létesítményeknek 

ü

az ese-
tében, amelyekre nem terjed ki az emissziókereskedelem hatálya, 
más eszközökkel kell hasonló éghajlatvédelmi erőfeszítéseket 
tenni; 

– a k lönböző éghajlatvédelmi intézkedéseket egymással kompati-
bilissé kell tenni. 

Jelenleg élénk vita folyik arról, hogyan lehetne eleget tenni ezeknek 
a követelményeknek, például az emissziókereskedelem és az ökológiai 
adóreform vonatkozásában. Az érintettek álláspontjai egyelőre még távol 
állnak egymástól. 

A német kormánynak az az álláspontja, hogy nem követel meg töb-
bet annál, mint amit a gazdaság az éghajlat védelmére önkéntesen vál-
lalt. A gazdaság a hő- és villamosenergia-termelés összekapcsolásáról 
szóló megállapodás keretében vállalta, hogy 2010-ig a széndioxid-
kibocsátást 1998-hoz képest további 45 millió tonnával csökkenti. 

Piaci potenciál és árak 

A kibocsátási jogosultságok kereskedelme egyelőre a jövő zenéje, 
néhány kísérlet már lezajlott ugyan, maga a szabályozás 2005 elejétől 
lép életbe. Az emissziókereskedelem piacának árai és volumenei nehe-
zen jósolhatóak meg, hiszen ezek számos tényezőtől függnek:  

– A kitűzött célok elérése iránti elkötelezettség szintje. 
– A Kiotói Jegyzőkönyv projekthez kapcsolódó mechanizmusaival 

összefüggő emissziós jogok hasznosíthatók lesznek-e? 

ől? 

– A Kiotói Jegyzőkönyv szerinti nemzetközi emissziókereskedelem 
fogadtatása. 

– Mikor adja fel az Egyesült Államok eddigi távolmaradását a 
nemzetközi éghajlatvédelmi rendszert

– A kibocsátás elkerülésére mennyi gazdaságos lehetőség merül 
fel, és ezeket milyen mértékben használják ki? 

Az emissziókereskedelem lehetséges piaci volumenére vonatkozó-
lag a prognózisok egymástól nagyon távol állnak, egyes elemzők 2010-
ben a 200 milliárd USD-t is lehetségesnek tartják. A kibocsátási tanúsít-
ványok várható árai is nagy szórást mutatnak. Az első becslések szerint 
a széndioxid-egyenérték tonnája helytől és időtől függően 0,60-tól 12,80 
USD-ba kerülhet. 

 



 

Kilátások és összefoglalás 

Az emissziókereskedelem bevezetéséről kiadott EU-irányelv meg-
valósítására nagyon szűkre szabott idő áll rendelkezésre. Legkésőbb 
2004. március 31-ig be kellett nyújtani az EU Bizottságnak az országos 
elosztási tervet, valamint az irányelv hatálya alá tartozó létesítmények 
jegyzékét, feltüntetve mindegyiknél a részére engedélyezett kibocsátási 
tanúsítványokat. 2005. január 1-vel indul be az európai emisszió-
kereskedelem a már 25 tagú Európai Unióban. A folyamatos felülvizsgá-
lat már 2006-ban megkezdődik, és ez valószínűleg a 2008-tól 2012-ig 
terjedő második időszakra várhatóan már meghozza az első változtatá-
sokat.  

Németországban a megvalósítással összefüggő munkák tervszerű-
en folynak. A tartományok megkezdték az országos elosztási tervhez az 
alapadatok szolgáltatását. 2003 során lezajlott az adatfelvétel, amelyben 
a létesítmények üzemeltetői konstruktívan közreműködtek. Az elosztási 
szabályok és kritériumok kérdésében azonban – érdekellentétek miatt – 
nehéz közös nevezőre jutni. 

 
Összeállította: Szabó ldikó 

 
[1] Schafhausen, F.: Umsetzung der EU-Emissionshandelsrichtlinie in Deutschland. = 

GWF Gas – Erdgas, 144. k. 10. sz. 2003. p. 581–590. 
 
[2] Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. 

= http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.html. 
 


