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Az EU klímacéljai 
• Peremfeltétel, amelyhez az LIFE pályázatoknak igazodnia kell 

• Az EU klíma- és energiapolitikai céljai 2020-ig (uniós szinten): 
 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 20%-kal 1990-hez 

képest; 

 A megújuló energia részarányának 20%-ra növelése; 

 Az energiahatékonyság növelése 20%-kal a BAU forgatókönyvhöz 
képest 

• Az EU klíma- és energiapolitikai céljai 2030-ig (uniós szinten)  - az 
Európai Tanács 2014. október 23-24-i következtetései alapján 
 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 40%-kal 1990-hez 

képest; 

 A megújuló energia részarányának 27%-ra növelése; 

 Az energiahatékonyság növelése 27-30%-kal a BAU forgatókönyvhöz 
képest 
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Az EU klímapolitikája - mitigáció 
• 2013-2020 – hatályban: 

 Klímapolitika: 

o Az EU Emisszió-kereskedelmi Rendszere (EU ETS) – 2003/87/EK 
irányelv és a hozzá kapcsolódó határozatok és rendeletek 

o Erőfeszítés-megosztási Határozat (ESD) – 2009/406/EK határozat 

 Kapcsolódó területek: 

o Megújuló Energia Irányelv -  2009/28/EK irányelv 

o Energiahatékonysági Irányelv - 2012/27/EU irányelv 

 

• 2021-2030. - tárgyalás alatt:  
 A fentiek reformja 

 Földhasználat, földhasználat-váltás és erdészet (LULUCF) 

 Az Energiaunió irányításáról szóló rendelet – Nemzeti Energia és Klíma 
Tervek 
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Az EU ETS 
• Piaci mechanizmus, költségek okozása által ér el kibocsátás-csökkentést 

• Nagy kibocsátókra vonatkozik: fosszilis tüzelésű erőművek, energia-
intenzív ipar, légiközlekedés 

• Magyarországon 170 helyhez kötött létesítmény és 3 légijármű-
üzembentartó  

• Uniós szinten harmonizált rendszer – nincsenek tagállami célok 

• EU-szinten 2005-höz képest 2020-ig 21%-os, 2030-ig 43%-os 
kibocsátás-csökkentést kell elérnie 

• A kibocsátási egységek (kvóták) összmennyisége uniós szinten 
maximalizált és évente csökken 

• A szereplők egyenként kell csökkentsék kibocsátásukat: egységek 
ingyenes kiosztása, egység-vásárlás, egység-visszaadás, felesleg eladása 

• Kvótabevételek felhasználása 
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Az ESD/ESR 
• Az EU ETS által le nem fedett ágazatokra vonatkozik: 

mezőgazdaság, épületek, hulladékgazdálkodás, közlekedés 
(légiközlekedés nélkül), kisebb kibocsátású ipar, F-gázok 

• A cél a kibocsátások 2005-höz képest 10%-os csökkentése 2020-ig 
és 30%-os csökkentése 2030-ig 

• A tagállamok szintjén működik: kötelező csökkentési cél  

• Évente meghatározott, csökkenő kibocsátható mennyiség 
tagállamonként – ezzel a tagállamok kereskedhetnek egymás között 

• Nincsenek ágazatonkénti részcélok 

• A célok elérésének eszközeit az EU a tagállamokra bízza 

• Magyarország: 2005-höz képest +10% 2020-ig, -7% 2030-ig – 
potenciális kvótaeladók vagyunk 
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Az ESD/ESR működését segítő uniós 
szabályozás egyes ágazatokra 

• Fluortartalmú üvegházhatású gázok (517/2014/EU rendelet): 
 2015-2030. közötti időszakra szól 
 Egy kvótarendszeren keresztül korlátozza a forgalomba hozható 

mennyiséget, egyre kevesebb F-gázt enged az uniós piacra 
 2030-ig a 2015-ös mennyiség 21%-ra csökken az újonnan piacra kerülő 

F-gázok mennyisége 
 Kötelezettségek: a kibocsátás megelőzése, az F-gázokat tartalmazó 

berendezések  szivárgásvizsgálata, a nyilvántartás, az F-gázokat 
tartalmazó berendezésekkel dolgozó szakemberek képzése és 
képesítése, valamint a tagállami jelentéstétel 

 
• Személygépjárművek (jelenleg is), tehergépjárművek (2021-től): az újonnan 

gyártott járművek által átlagosan kibocsátott széndioxid mennyiségének 
maximalizálása: 
 Személyautók: 2015. 130 g CO2/km, 2021: 95 g CO2/km 
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A LULUCF rendelet 
• Leegyszerűsítve: a növényzet által elnyelt széndioxid szerepének 

figyelembe vételéről van szó 

• Jelenleg ezen ágazatokra csak nyomon követést ír elő az uniós jog, a 
Kiotói Jegyzőkönyv ad részletesebb szabályokat 

• 2021-től EU-s rendelet lesz (jelenleg tárgyalás alatt) 

• A cél, hogy ezen ágazatokat ne engedjük széndioxid-nyelőből 
kibocsátóvá átfordulni 2030-ig 

• Ez a cél minden tagállamra egyenként is igaz, a LULUCF egészére 
nézve – egymás között kereskedhetnek 

• Hatással lesz az erdőgazdálkodásra, erdőtelepítésre és –kivágásra 

• Érinti a mezőket, vizes élőhelyeket is 
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Energiaunió 
• Energiaunió: új kezdeményezés, 2021-től 
• A klíma- és energiapolitika nagyobb integrációjáról szól 

• 5 dimenziója van: 
 Biztonság, szolidaritás és bizalom – energiabiztonság, 

forrásdiverzifikáció 

 Teljesen integrált energiapiac 

 Energiahatékonyság 

 Dekarbonizáció – kibocsátások csökkentése, megújuló energia 

 Kutatás, innováció és versenyképesség – energetikai K+F 

• Külön jogszabályok, és az Energiaunió irányításáról szóló rendelet 
fogja majd össze 
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Nemzeti Energia és Klíma Terv (NEKT) 
• A vonatkozó jogszabály még tárgyalás alatt áll, de már folyik az 

előkészítése a tagállamokban 
• Minden tagállamnak el kell készítenie 
• 2021-től 2030-ig lesz hatályosak, kitekintéssel a jövőre 
• Integrált tervezés az Energiaunió mind az 5 dimenziójára, integrált 

előrejelzésekkel és kétévenkénti jelentéstétellel 
• Két lépéses benyújtás: 2018. végéig egy draftot kell benyújtani, amit az 

Európai Bizottság véleményez, és 2019. végéig a végleges változatot 
• Félidei frissítés 
• Tartalmaz célokat, szakpolitikai eszközöket és előrejelzést az 

eszközökkel és azok nélkül 
• Regionális kooperáció a tagállamok között – EU-szinten kell egy, az 

uniós célkitűzéseknek megfelelő eredményt adnia 
 
 
 



10 

Az EU klímapolitikája - adaptáció 
• Az EU az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra jogszabályokat nem 

fogadott el, de stratégiát igen 
 Fehér Könyv (2009) 
 Európai Alkalmazkodási Stratégia (2013) 

• A tagállamoknak alkalmazkodási stratégiát kell készíteniük – csak e 
szinten lehetséges azonosítani a kockázatokat és felkészülni azokra 

• Az EU szerepe:  
 iránymutatást és finanszírozást biztosít,  
 ösztönzi az ismeretek bővítését és az információcsere elmélyítését 
  biztosítja, hogy az alkalmazkodással kapcsolatos szempontok a 

vonatkozó uniós szakpolitikák mindegyikében megfelelő figyelmet 
kapjanak. 

• CLIMATE-ADAPT: az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás európai 
platformja – online döntéstámogató eszköz 

•  Alkalmazkodó Polgármesterek (Mayors Adapt) kezdeményezés (2014) 
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Hazai jogszabályok és stratégiák 
• Magyarország az EU tagjaként és önállóan is Részes Fele az ENSZ alatti 

Éghajlatváltozási Keretegyezménynek, a Kiotói Jegyzőkönyvnek 
(beleértve annak Dohai Módosítását) és a Párizsi Megállapodásnak – 
együttes teljesítés EU szinten 

• 2007. évi LX. Törvény – az ENSZ-es keretrendszer, a fluortartalmú 
üvegházhatású gázok 
 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 

 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 

• 2012. évi CCXVII. Törvény – az EU ETS és az ESD hazai alkalmazása 
 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 

• Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (kibocsátás-csökkentés, 
alkalmazkodás, szemléletformálás):  
 Első: 2008-2025 

 Folyamatban lévő felülvizsgálat: napjainktól 2030-ig szól majd, 
kitekintéssel 2050-re; Cselekvési Tervek 
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Köszönöm a figyelmet! 


