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„A természet mindent a lehető legjobb módon intézett el,
de mi azt még jobbá akarjuk tenni és elrontunk mindent.”

(Jean-Jacques Rousseau)

1. RÉSZ
I. FEJEZET

BEVEZETÉS

1. A TÉMA AKTUALITÁSA ÉS A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKOLÁSA

Értekezésem témájául a napjainkban egyik legnagyobb érdeklődést  és aggodalmat 

kiváltó környezeti problémával: az éghajlatváltozással1 szemben 2005. január 1-jei 

hatállyal  bevezetésre  került  új  közösségi  eszközt:  az  üvegházhatású  gázok 

kibocsátási  egységeinek  kereskedelmi  rendszerét,  elsődlegesen  közösségi 

szabályozásának kialakítását választottam. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentése érdekében nemzeti szinten a korábbiakban alkalmazott eszközt számos 

közgazdasági  munka  feldolgozta  már  a  külföldi  szakirodalomban2.  A  magyar 

1 Szinonim  fogalomként  a  dolgozatban  erre  az  immáron  elterjedt  klímaváltozás  kifejezést  is 
használom.
2 Lásd például: BEERBAUM, S.:  Grundzüge einer internationalen Zusammenarbeit im Klimaschutz aus  
ökonomischer  Sicht. Hohenheimer  Agrarökonomische  Arbeitsberichte,  Nr.  6.,  Stuttgart,  2001; 
BEERBAUM, S.: Kosteffiziente CO2 – Minderungsmassnahmen im Rahmen des CDM – dargestellt am 
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közgazdasági  irodalom – azon belül  a környezeti  gazdaságtan  is  – büszkélkedhet 

néhány darabbal3,  magyar  nyelven  monografikus  munkában  a  közösségi  rendszer 

jogi analízise azonban még nem történt meg, feltehetőleg főként azért nem, mert ezt 

a környezetpolitikai eszközt – annak közösségi bevezetését megelőzően – kizárólag 

nemzeti szinten alkalmazták mind az egyes európai államokban (mint pl. Dániában, 

Nagy-Britanniában,  Hollandiában),  mind  az  Amerikai  Egyesült  Államokban  és 

Kanadában; Magyarországon azonban ilyen nemzeti rendszer nem létezett.

A  rendszer  közösségi  bevezetésére  tekintettel  szükségszerűnek  tűnt  az  új 

közgazdasági  eszköz  jogi  kereteinek  a  hazai  irodalomban  történő  feldolgozása, 

amely ma még megfelelő tapasztalat hiányában számos megoldandó kérdést vet fel, 

amelyek között nem csak jogi, de ideológiai kérdésre4 is bukkanhatunk.

A téma aktualitását a kutatásom megkezdésekor az üvegházhatású gázok kibocsátási 

egységei  Közösségen  belüli  kereskedelmi  rendszer  legfőbb  kereteit  meghatározó 

2003/87/EK  irányelv5 elfogadása  adta.  A  közösségi  rendszer  bevezetésével  vala-

mennyi tagállamnak biztosítania kell a kibocsátási jogok kereskedelmének működé-

sét6, ennek megfelelően Magyarországot – mint immáron az Európai Unió teljes jogú 

Beispiel  von  Deutschland  und  Indien.  Logos  Verlag,  Berlin,  2001; BONUS,  H.  –  HÄDER,  M.: 
Zertifikate und neue Institutionsökonomik. In: BONUS, H. (szerk.): Umweltzertifikate. Der steinige Weg  
zur Marktwirtschaft.  ZAU 1998/9 Sonderheft,  32-44.o.; BONUS,  H.:  Emissionsrechte als Mittel der  
Privatisierung öffentlicher Ressourcen aus der Umwelt. In:  WEGEHENKEL, L. (Hrsg.):  Marktwirtschaft  
und  Umwelt,  Mohr  Siebeck  Verlag,  Tübingen,  1981; BUCK,  M.  -  VERHEYEN,  R.:  Nationale 
Klimaschutzmaßnahmen und Welthandelsrecht: Konflikte, Synergien und Entwicklungsperspektiven. 
ZUR  2/2002,  89-99.o.;  ENDRES,  A.  -  REHBINDER,  E.  -  SCHWARZE,  R.:  Umweltzertifikate  und 
Kompensationslösungen aus ökonomischer und juristischer Sicht. Economica, Bonn, 1994; LUCHT, M. 
–  SPANGARDT,  G.  (szerk.):  Emissionshandel:  ökonomische  Prinzipien,  rechtliche  Regelungen  und  
technische Lösungen für den Klimaschutz. Springer 2005
3 BELICZAY E. – SZABÓ Z.: Az éghajlatvédelem gazdasági eszközei – Az emissziókereskedelem. Budapest 
2003; HAJDÚ V.: Kibocsátási jogok és emisszió-kereskedelem. Gazdaság és Statisztika 2005/2, 18–31. 
o.;  SZABÓ Z.:  Az  éghajlatvédelem  legfontosabb  gazdasági  eszközei. In:  Környezeti  nézőpontok, 
Tanulmányok a Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék 15 éves fennállása alkalmából, 2005, 
53–60.  o.  (http://korny.uni-corvinus.hu/15eves/tanulmanyok/pdf);  ZILAHY GY.:  A  széndioxid-
kibocsátás  csökkentése  és  az  európai  uniós  csatlakozás. In:  KEREKES S.  –  KISS K.  (szerk.),  A 
megkérdőjelezett  sikerágazat  –  Az  EU  környezetvédelmi  követelményeinek  teljesítése.  Budapest, 
MTA,  2003,  119–126.  o.;  PÁL G.:  A  jogok  kezdeti  kiosztásának  szerepe  és  hatásai  emisszió 
kereskedelmi rendszerekben. In:  Környezeti  nézőpontok, Tanulmányok a Környezetgazdaságtani  és 
Technológiai Tanszék 15 éves fennállása alkalmából, 2005, 61-69. o.
4 Mint például: Helyes módszer-e a környezeti elemek (jelen esetben a tiszta levegő) ilyen módon való 
értékesítése.  Helyes  út-e  a  „Földanya  kiárusítása”?  Vajon  valóban  eléri-e  célját  ez  az  eszköz  és 
alkalmazása során nem kizárólag annak gazdasági előnyeire, a várható profitra lesznek-e tekintettel a 
szereplők?
5 Az  üvegházhatású  gázok  kibocsátási  egységei  Közösségen  belüli  kereskedelmi  rendszerének 
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275, 2003.10.25., 32.o.)
6 2. cikk Alkalmazási kör
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tagját – szintén kötelezettség terheli arra vonatkozóan, hogy a Közösség által kialakí-

tott szabályozási keretet nemzeti jogszabályok elfogadásával töltse ki. A közösségi 

rendszer működése során felmerülő problémák és azok megoldásai jelentős mérték-

ben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 2008-tól meginduló nemzetközi kereskedelem 

gördülékenyebben indulhasson meg. A téma aktualitása napjainkra így sokkal inkább 

a nemzetközi kereskedelem megindításának előkészületeiben, a közösségi rendszer 

első kereskedési időszakának (2005-2007) lezárásában, a második kereskedési idő-

szakra (2008-2012)  vonatkozó nemzeti  kiosztási  tervek bizottsági  jóváhagyásában 

lelhető fel. A nemzetközi kereskedelem jelentős mértékben támaszkodhat a közössé-

gi rendszer kiépítésének tapasztalataira, hiszen világviszonylatban a közösségi rend-

szer az első határokat is átlépő kereskedelem, melynek tárgya az üvegházhatású gá-

zok kibocsátási egysége. A közösségi és a nemzetközi rendszer összekapcsolása – 

amely számos jogi problémát tartogat még – nélkülözhetetlen, hiszen 2008-tól a két 

rendszernek egymást erősítve kell szolgálnia – immáron nemzetközi szinten is – a 

klíma védelmét.

2.  A  KUTATÁS CÉLJAI,  MÓDSZERTANAI,  KORLÁTAI ÉS A TOVÁBBLÉPÉS 

LEHETŐSÉGEI

Értekezésemben arra vállalkoztam, hogy a közösségi szinten bevezetésre került új 

(klíma)politikai,  gazdasági  eszköz  kialakulásának  nemzetközi  előzményeit,  a 

közösségi  szabályozás  kialakulásának  legfőbb  állomásait,  a  vonatkozó  közösségi 

szabályozást,  annak indokait,  a már létező közösségi eszközökhöz való viszonyát, 

egyes jogi problémáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit mutassam be és elemezzem 

közösségi környezetjogi megközelítésből.

Az  értekezés  és  az  azt  megelőző  kutatás  során  hangsúlyt  fektettem  a  közösségi 

rendszer  bevezetésének  nemzetközi  hátterére,  annak  –  egészen  a  „kezdetekig” 

visszanyúló  – bemutatására,  amely a  közösségi  rendszer  kialakítását  elsődlegesen 

indukálta, annak fejlődési irányát ma is determinálja és a nemzetközi rendszer 2008-

cal  való  megindítására,  a  közösségi  és  a  nemzetközi  rendszer  összekapcsolására 

tekintettel  a  jövőben  is  nagymértékben  befolyásolni  fogja.  A  Közösség 

(1) Ezen irányelvet  az I.  mellékletben felsorolt tevékenységekből származó kibocsátásokra és a II. 
mellékletben felsorolt üvegházhatású gázokra kell alkalmazni.
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klímapolitikájának  tanulmányozásához  a  Közösség  egyes  szerveinek  (Bizottság, 

Tanács, Parlament, Régiók Bizottsága), valamint az Európai Közösség Bíróságának 

hivatalos  dokumentumai  szolgáltak  forrásul,  ennek  következtében  az  értekezés 

számos eredeti közösségi dokumentumra épül, melynek során – ahol ez lehetséges 

volt – a hivatalos magyar nyelvű dokumentumokat használtam7, egyebekben a német 

és  angol  nyelvű  változatok  álltak  a  rendelkezésemre.  Ezeket  saját  fordításban 

dolgoztam fel, lábjegyzetben – a könnyebb olvashatóság és értelmezés érdekében – 

az idegen nyelvű releváns részek idézése mellett.

A  nemzetközi  klímavédelem  egyes  állomásainak  bemutatása  és  a  közösségi 

klímapolitika  elemeinek  bemutatása  során  a  történeti  leíró  jellegű  feldolgozás 

módszereit alkalmaztam, tekintettel arra, hogy a kutatásom egyik célja a közösségi 

rendszer bevezetése  mögötti  nemzetközi  háttér  és kötelezettségvállalások feltárása 

volt.  Az  egyes  tagállami,  illetve  nemzeti  kibocsátási  jogok  eddig  alkalmazott 

kereskedelmi  rendszereinek  bemutatása  indokolta  az  összehasonlító  módszerek 

alkalmazását,  a  kutatás  azonban  nem  terjed  ki  a  közösségi  szabályozás  egyes 

tagállamokban történő végrehajtására – így a hazai végrehajtásra sem. A kutatásom 

célja  sokkal  inkább  a  kibocsátási  jogok  kereskedelme  jogi  kerete  kialakításának, 

annak nehézségei és közösségi alapok megteremtésének feltárása, bemutatása volt, 

melynek  során  főként  az  elemző-értelmező  módszert  alkalmaztam,  feltárva  a 

rendszer jogi kereteinek kialakítása során a Közösség szabályozási  lehetőségeit  és 

módozatait. Itt kell utalnom a kutatás azon nehézségeire, amelyek a tudományterület 

sajátosságaiból is adódnak, ti. hogy a környezeti jog, olyan több tudományterületet 

érintő  diszciplína,  amelynek  kellő  mélységű  tanulmányozásához,  kutatásához 

nélkülözhetetlen  az  egyéb  tudományágak  alapos  ismerete.  A  kibocsátási  jogok 

közösségi  kereskedelme,  mint  új  gazdasági  eszköz  és  az  annak  kialakítását 

meghatározó szabályozás alapvetően nehezen sorolható egy jogterület, de akár egy 

tudományág kategóriájába. A tágabban vett téma számos kutatási lehetőséget tartogat 

az  éghajlattan,  illetve  természettudományok  különböző  ágai,  a  környezeti 

gazdaságtan,  a  különböző  jogágak  (közigazgatási  jog,  polgári  jog,  társasági  jog, 

nemzetközi jog, alkotmányjog, pénzügyi jog etc.) művelői számára. A környezeti jog 

komplexitására,  több  tudományterületen  átnyúló  keresztbenfekvésére  tekintettel  a 

kutatás  tehát  számos  ponton  érintkezik  egyéb  (köz)gazdasági,  nemzetközi  jogi, 

7 Megkísérelve az azokban fellelhető releváns fordítási hibák korrekcióját.
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közösségi  jogi  és  alapjogi  kérdésekkel.  Az  értekezésben  ezeket  az  érintkezési 

területeket mindvégig kizárólag környezetjogi szempontból szándékoztam górcső alá 

venni.

A  kutatás  további  korlátját  jelentette  a  terület  hazai  jogi  szakirodalmának 

„szűkössége”  is8,  ennek  folytán  a  kutatás  során  elsősorban  a  német  nyelvű 

szakirodalomra  támaszkodtam,  melynek  feldolgozása  során  gyakran  „nyelvi 

úttörőként”  kellett  az  egyes  –  a  hazai  irodalomban  még  nem  használatos  – 

kifejezéseket „megalkotnom”.

Végül az első kereskedési időszak csak a dolgozat  elkészítését  követően zárul  le, 

ezért  az  abból  leszűrhető  tapasztalatok  még  nem  álltak  maradéktalanul  a 

rendelkezésemre.  Így  az  értekezés  írása  során  nem állt  módomban  valamennyi  a 

gyakorlatban – közösségi szinten – felmerülő problémára rávilágítani.

Az  értekezés  a  klímapolitika  sajátos,  új  eszközének  bemutatásával  a  közösségi 

környezeti  jog  ezen  területének  oktatásához,  tanulmányozásához,  hazai 

megismertetéséhez kíván hozzájárulni, ahhoz megfelelő elméleti hátteret nyújtani.

A témával kapcsolatosan egy későbbi kutatás tárgyát képezheti az első és a második 

kereskedési időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási tervek (és az azokhoz kapcsolódó 

bizottsági  határozatok)  összehasonlítása,  az  azokból  levonható  következtetések 

elemzése,  a  kibocsátási  egység  jogi  természetének  megítélése  az  egyes  tagállami 

szabályozások tükrében, valamint a 2008-cal induló nemzetközi kereskedelem és a 

közösségi rendszer (gyakorlatban is megvalósuló) összekapcsolásának elemzése.

8 Ezt a hiányt pótolja a jelen disszertáció érdemi munkáinak lezárását követően elkészült alábbi két 
tanulmány  is,  amelyek  az  értekezés  végleges  változatának  elkészítése  során  jelentős  mértékben 
segítették a munkámat. FODOR L.: A kibocsátási egység – új típusú vagyoni értékű jog a klímavédelem 
szolgálatában.  Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis,  Tom. VII.  2007 (kézirat megjelenés 
alatt)  1-27.o.,  FODOR L.:  A  kibocsátási  egységek  kereskedelmi  rendszerének  bevezetése  
Magyarországon. Publ. Univ. Miskolciensis, 2007 (kézirat megjelenés alatt) 1-20.o.
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3. AZ ÉRTEKEZÉS STRUKTÚRÁJA

Az értekezés hét fő részre osztható: az első részben az értekezés bevezető gondolatai 

mellett  kapott  helyet  a  téma  klímapolitikai  háttere,  amely  álláspontom  szerint 

elengedhetetlen a téma jogi elemzéséhez. A második részben mutatom be a rendszer 

kialakulásának nemzetközi hátterét, amelynek ismerete nélkül nehezen elemezhetők 

és  követhetők  a  közösségi  jogalkotás  klímapolitikai  lépései.  Ennek során  az  első 

nemzetközi klímavédelmi intézkedések ismertetése után az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezménye, majd a Részes Felek által Kiotóban elfogadott Jegyzőkönyv kerül 

bemutatásra,  kiemelve  belőle  az ún.  rugalmas  mechanizmusokat,  azok közül  is  a 

kibocsátási  jogok  kereskedelmét,  mint  a  közösségi  szabályozás  keretéül  szolgáló 

nemzetközi klímavédelmi eszközt. A nemzetközi intézkedések bemutatását a Poszt 

Kiotó-folyamattal zárom. A harmadik részben a kibocsátási jogok kereskedelmének 

rendszertani  helyét  vizsgálom  a  gazdasági  eszközök  között,  valamint  azokat  a 

nemzeti,  vállalati  rendszereket  elemzem,  amelyek  tapasztalattal  és  tanulsággal 

szolgálhattak  a  közösségi  rendszer  számára.  A  negyedik  részben a  Közösség 

klímapolitikájának  fejlődését  mutatom  be,  a  „kezdetektől”  a  kibocsátási  jogok 

kereskedelmi rendszerének bevezetéséig. Az ötödik (fő) részben elemzem részletesen 

a  közösségi  rendszer  kialakítását  és  elfogadott  szabályozását.  Ezen  belül  többek 

között  az  alábbiakat  elemzem:  a  szabályozás  célkitűzéseit,  annak  kettős  tárgyi 

hatályát,  az önkéntes és a kötelező részvétel lehetőségeit,  a kereskedelmi rendszer 

felépítését,  a  kibocsátási  egység  jogi  természetét,  a  kibocsátási  egységek 

összmennyiségének meghatározását, a kiosztásra vonatkozó közösségi szabályozást 

és annak lehetőségeit,  a Bizottság rendszerben betöltött  szerepét,  végül a részt  az 

Irányelvet  módosító  –  a  közösségi  és  a  nemzetközi  klímavédelmi  rendszer 

összekapcsolását  szolgáló  –  Linking-Irányelvvel  zárom.  A  hatodik részben a 

rendszer egyes jogi kérdései között, a kibocsátási jogok kereskedelmének az IPPC-

Irányelvhez való viszonyát,  az állami támogatásokkal való kapcsolatát,  valamint a 

közösségi  alapjogokkal  való  összeegyeztethetőségét  vizsgálom.  Végül  a  hetedik  

részben foglalom össze a kutatásom legfontosabb eredményeit.
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II. FEJEZET

KÖRNYEZETPOLITIKAI HÁTTÉR

1. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, MINT KÖRNYEZETI PROBLÉMA MEGJELENÉSE

Az iparosodás megjelenése óta vitathatatlan, hogy az emberi tevékenységek hatással 

vannak az éghajlati rendszerre. Ezek a hatások még ma is csak nehezen számíthatók 

ki  előre.  Az egyik  legnagyobb  problémát  a  széntartalmú,  fosszilis  tüzelőanyagok 

elégetésével  keletkező üvegházhatású gázok okozzák,  amelyek megváltoztatják az 

atmoszféra, a légkör összetételét.

Az atmoszféra védelme körében az alábbi – a nemzetközi közösség által is védeni 

rendelt  –  területeket  lehet  kiemelni:  a  légszennyezés elleni  fellépést,  amely  a 

legklasszikusabb  példája  a  határon  átnyúló  szennyeződéseknek;  az  ózonréteg 

elvékonyodása elleni intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megvédjék 

az  ózonréteget,  amely  a  Nap  káros  ibolyántúli  sugárzásait  képes  megszűrni.  A 

harmadik  ilyen  terület  pedig  a  légszennyezés  okozta  globális  felmelegedés  ill. 

éghajlatváltozás,  amely  leginkább  a  megnövekedett  szén-dioxid  kibocsátás  által 

okozott  üvegházhatás  fokozódására  vezethető  vissza.  Végül  az  atmoszféra 

védelmével kapcsolatosan a közelmúltban megjelent új terület a világűr védelme. Az 

értekezésemben  ezek  közül  kiemelten  a  globális  felmelegedéshez,  az 

éghajlatváltozáshoz  kapcsolódó  új  közösségi  intézmény  hátterét,  szabályozásának 

kialakítását vizsgálom, melynek során a fent említett kapcsolódó területeket abban az 

esetben  fogom  érinteni,  amennyiben  azok  az  új  eszköz  kialakítását  megelőző 

közösségi cselekvéshez közvetlenül kapcsolódnak.

Megdőlni  látszik  a  természettudomány  azon  korábbi  állítása,  miszerint  az 

atmoszféra,  mint  a  káros  kibocsátások  felvevő  médiuma  ingyenesen  a 

rendelkezésünkre  áll,  jóllehet  ez  határozta  meg  ezidáig  mind  nemzeti,  mind 

nemzetközi  szinten  a  megfelelő  környezetvédelmi  eszköz  megválasztását,  a 

levegővédelem és az éghajlatváltozás elleni védelem területén. Az eszközök közül 

elsődlegesen a klasszikus közigazgatási szabályozó eszközök nyertek teret, amelyek 

önállóan  azonban  nem  alkalmasak  arra,  hogy  az  éghajlatváltozás  összetett 

problémájával megbirkózzanak. Ennek oka  egyrészt az, hogy a levegő és ezáltal a 
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klíma védelmét szolgáló közigazgatási eszközök többnyire nem képesek valamennyi 

kibocsátóval szemben fellépni a kibocsátók folyamatos növekedése mellett, másrészt 

sok  esetben  a  kibocsátóknak  közgazdaságilag  rentábilisabbnak  tűnik  a  bírságok 

kifizetése, mintsem a környezetvédelmi beruházásokba való befektetés.

Még  ha  az  éghajlatváltozás  okainak  vizsgálatára  vonatkozó  természettudományi 

kutatások eredményeit  sok tekintetben ellentétes módon is értelmezik a szakértők, 

abban azonban egyetértenek, hogy az éghajlatváltozás folyamatának felgyorsulását 

legfőképpen  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátásának  növekedése  okozza.  A 

nemzetközi  klímakutatás  megállapítása  szerint:  az  antropogén  kibocsátásoknak 

köszönhetően  a  földi  atmoszféra  jelentős  mértékű  felmelegedése  figyelhető  meg. 

Ennek  további  minden  bizonyossággal  beteljesedő  következménye  Földünk 

éghajlatának  jelentős  változása,  melynek  tényleges  mértéke  ma  még  ismeretlen 

előttünk, az azonban bizonyos, hogy amennyiben a jelenlegi kibocsátási trendet nem 

tudjuk  megállítani,  illetve  csökkenteni,  úgy  az  előrejelzett  felmelegedés 

exponenciális  tempóban  fog  bekövetkezni9.  Ennek  megfelelően  a  legnagyobb 

kihívást jelenleg az jelenti, hogy sikerül-e (időben) megtalálni azt az eszközt vagy 

eszközöket,  amelyek  alkalmasak  az  éghajlatváltozással  szembeni  nemzetközi 

összefogáson alapuló fellépésre?

A  mai  állapot  szerint  a  környezethasználó  által  okozott  káros  kibocsátások 

következményeit, mint például az éghajlatváltozás káros hatásainak költségeit, nem 

lehet  a  kibocsátóval  megfizettetni,  hanem  azok  nemzetgazdasági  kárként,  annak 

elhárítása pedig nemzetgazdasági költségként jelentkezik.  Így a környezethasználó 

számára  a  környezeti  terhelés  közgazdasági  szempontból  ún.  negatív  externális 

(külső  gazdasági)  költséget  okoz.  Annak  érdekében,  hogy  ezeket  a  költségeket 

internalizálni  lehessen10,  azaz  azokat  a  környezethasználó  költségeibe  be  lehessen 

építeni,  illetve  be  lehessen  számítani;  a  környezeti  gazdaságtan  az  ökonómiai 

9 A globális felmelegedésről és az éghajlatváltozásról lásd: KERÉNYI A.: Általános környezetvédelem. 
Mozaik Kiadó, Szeged 2001, 237-255.o.; illetve az éghajlatváltozásról Európában:
KERÉNYI A.:  Európa  természet-és  környezetvédelme. Nemzeti  Tankönyvkiadó,  Budapest,  2002, 
365-370.o.;  LÁNG I.:  Környezetvédelem – fenntartható fejlődés.  (2002. november 11-én elhangzott 
előadása a Mindentudás Egyetemén, letölthető: http://www.mindentudas.hu/lang/index.html); KLOCKE, 
U.: Klimaschutz durch ökonomische Instrumente. Finanzverfassungsrechtliche, europarechtliche und 
ökonomische Aspekte einer CO2-Abgabe. Nomos Verlag, Baden-Baden 1995, (Forum Umweltrecht, 
Bd. 14), 13-16.o.
10 Az externáliák internalizálására vonatkozó elmélet Artur C. Pigou-tól származik. Ld még: KEREKES 
S.  – SZLÁVIK J.:  A környezeti  menedzsment  közgazdasági eszközei (KJK Kerszöv Kiadó 2001) 81- 
149.o.
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(gazdasági)  környezetvédelmi  eszközöket  részesíti  előnyben,  a  közigazgatási 

szabályozó eszközökkel szemben, különös tekintettel a kibocsátási jogok rendszerére 

és  a  licencrendszerekre.  Ahogy  Weimann  fogalmaz:  „[…] kétségtelenül  a 

forgalomképes szennyezési jogok a környezet-közgazdászok legkedvesebb gyermeke 

[…]11”.  Azáltal,  hogy  meghatározott  környezeti  elem vonatkozásában  kibocsátási 

jogok  alkalmazásával  használati  jogok  kerülnek  kiosztásra,  de  facto  az  adott 

környezeti  elem forgalomképes  jószággá  válik  és  az  adott  jogok piacán  ár  társul 

hozzá.  Ezáltal  a  környezet  használatához  ill.  terheléséhez  egy ár  kötődik,  amely 

ezután a környezethasználó költségei között is meg fog jelenni. 

Tekintettel arra, hogy a legnagyobb káros hatással az éghajlatunkra az üvegházhatású 

gázok bírnak, már az 1992-es riói csúcsértekezleten megegyezés született a résztvevő 

felek  között  arról,  hogy  e  gázok  kibocsátását  haladéktalanul  csökkenteni  kell  az 

egész világon. Míg e cél szükségességében nincs vita a nemzetközi együttműködés 

szereplői között, addig abban már erősen megoszlanak az álláspontok, hogy melyik 

félnek, mennyit kell e cél elérése érdekében vállalnia és teljesítenie. Vitathatatlan az 

a  tény,  hogy  az  üvegházhatású  gázok  megnövekedett  kibocsátása  a  nyugati 

iparosodott  államok  életszínvonalára  vezethető  vissza,  azon  belül  is  a  túlzott 

energiafelhasználásra,  hiszen  éppen  az  energiatermelés  az  egyik  legjelentősebb 

szektor, amely jelentős mennyiségű üvegházhatású gázt bocsát ki. Éppen ezen oknál 

fogva  ódzkodnak  a  nyugati  államok  a  kibocsátások  csökkentése  körében  a 

kötelezettségvállalástól, hiszen az eddigi nagy energiaigényű életszínvonalukat nem 

kívánják csökkenteni. Ezzel szemben a jelenleg kisebb energiafelhasználású fejlődő 

és átalakulás  alatt  lévő államok sem kívánnak lemondani  arról,  amihez  a nyugati 

államoknak  eddig  korlátlan  joguk  volt,  azaz  a  fejlődésről,  amelyhez  jelentős 

energiafogyasztás  is  párosul.  Amennyiben  azonban  az  emberiség  az  előrejelzett 

felmelegedést  meg kívánja akadályozni,  elengedhetetlen  a  fosszilis  tüzelőanyagok 

alkalmazásának  jelentős  csökkentése.  Ennek  egyik  lehetősége  a  hatékonyabb 

energiafelhasználás  és  az  energiatakarékosság  mind  vállalati,  mind  fogyasztói 

szinten.  Az  energiahatékonysághoz  kötődő  stratégiák  kevésbé  vitatottak,  velük 

szemben nehezen képzelhető el védhető érvelés. 

11 WEIMANN, J.:  Wettbewerbspolitische  Aspekte  von  Zertifikaten.  In:  BONUS,  Holger  (szerk.): 
Umweltzertifikate. Der steinige Weg zur Marktwirtschaft. ZAU 1998/9 Sonderheft, 61.o.
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Főként  az  utóbbi  években  Európában  és  a  nagyvilágban  bekövetkezett  súlyos 

időjárási katasztrófák hívták fel a figyelmet arra, hogy milyen magas költségekkel 

járhat az éghajlatváltozás által okozott hasonló események fokozódása. A „Nyerjük 

meg a csatát a globális éghajlatváltozás ellen” című bizottsági közlemény12 alapján 

2005 tavaszán a Közösség megerősítette azt a célkitűzését, hogy a globális felszíni 

hőmérséklet nem emelkedhet 2°C-nál többel az iparosítás előtti korszakhoz képest, 

mert csak így lehet megelőzni az emberek által okozott (antropogén), veszélyes és 

visszafordíthatatlan éghajlatváltozást. 

2. AZ ÜVEGHÁZHATÁSRÓL

Mi is tulajdonképpen az üvegházhatás? Nem más, mint a földi légkör hő-visszatartó 

tulajdonsága,  ami egyik  fontos tényezője  annak,  hogy bolygónkon adott  az  életre 

alkalmas hőmérséklet. A nevét a vele hasonló módon működő üvegházról kapta. A 

Nap  által  sugárzott  energia  nagy  része  nem  jut  át  a  légkörön  (visszaverődik  a 

világűrbe),  másik  hányadát  maga a  légkör  nyeli  el,  de ami  eljut  a Földre,  az  ott 

elnyelődve hőenergiává alakul át. A Föld felszíne pedig ezt a hőt sugározza vissza a 

légkörbe, ezáltal melegítve annak alsó rétegeit. A felszín hosszú hullámú sugarakat is 

kibocsát,  amelynek  legnagyobb  részét  a  levegő  vízgőz-  és  széndioxid-tartalma 

elnyeli, hővé alakítja és visszasugározza a Föld felé. Ez a rendszer tartja melegen a 

bolygónkat, amely nélkül bolygónk átlaghőmérséklete a jelenlegi +15°C helyett kb. 

-20°C lenne13.

A fosszilis eredetű (szén, kőolaj, földgáz) energiahordozók nagy mennyiségben (az 

emberiség  egyre  növekvő  igényei  kielégítésére)  történő  elégetése  vezetett  az 

atmoszféra  üvegházhatású  gáz  tartalmának  káros  mértékű  megnövekedéséhez. 

Ezeknek a  gázoknak a  levegőben található  koncentrációja  évről-évre  nő,  fokozva 

ezzel  a  földi  légkör  üvegházhatását,  ami  globális  felmelegedéshez, 

éghajlatváltozáshoz  vezethet.  Ennek  mértékéről  és  hatásairól  nincs  egyetértés  a 

tudósok  körében.  Az  viszont  tény,  hogy  a  Föld  történetében  többször  is 

bekövetkezett  már  éghajlatváltozás,  például  ilyenek  voltak  a  jégkorszakok  és  az 

azokat követő felmelegedések. Az Amerikai Űrkutatási Hivatal (NASA) műholdjai 

12 KOM 2005 (35), HL C 125, 2005.05.21. o.
13 Erről lásd: KERÉNYI A.: Általános környezetvédelem. Mozaik Kiadó, Szeged 2001, 237-249.o.
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felvételeket készítettek a Földről: riasztó kép tárult a kutatók szeme elé. Az északi 

féltekén négy-öt kilométeres magasságban szinte összefüggő, a korábbinál magasabb 

koncentrációjú szén-dioxid felhő alakult ki, azonban nem szabad megfeledkeznünk 

arról  sem,  hogy  a  légkör  és  az  időjárás  változásai  rendkívül  bonyolult 

kölcsönhatásban állnak az óceánokkal, a sarkok jégsapkáival. A jelenlegi tendenciák 

alapján úgy becsülik, hogy a légszennyezés miatt az elkövetkező 50-100 évben akár 

5˚C-kal emelkedhet a Föld átlaghőmérséklete. Ez a hőmérsékletváltozás kb. akkora, 

mint amennyi a jégkorszaktól mostanáig következett be. Nehéz megállapítani, hogy 

egyes helyeken mekkora és milyen irányú lesz a hőmérsékletváltozás, néhány helyen 

hőmérséklet-csökkenés  is  bekövetkezhet.  A  legnagyobb  aggodalmat  a  sarkokon 

tapasztalható  hőmérséklet-növekedés  váltja  ki,  hiszen  ha  a  globális  felmelegedés 

mértéke akkora lesz, hogy a sarki jégpáncélok olvadni kezdenek, az a tengerszint 

emelkedéséhez fog vezetni, ami több milliárd ember lakóhelyét veszélyezteti, mivel 

a Föld népességének háromnegyede tengerparton, vagy annak közelében él.

Az üvegházhatás erősödése maga után vonhatja azt is, hogy szélsőségessé válik az 

éghajlat,  ezért  gyakrabban  következhetnek  be  pusztító  természeti  katasztrófák, 

melyekre  számos  példával  szolgáltak  az  elmúlt  évek,  még  akkor  is,  ha  nem 

mindegyiknél  bizonyított,  hogy  az  az  éghajlatváltozás  közvetlen  hatása.  Egyes 

területeket árvíz, másokat tartós aszály fenyeget, eltolódhatnak az éghajlati sávok is. 

A  tengerszint-emelkedés,  az  aszály  és  más  tényezők  hatására  emberek  milliói 

kerekedhetnek  fel,  hogy lakóhelyet  változtassanak.  Ez  a  legújabb kori,  soha  nem 

látott  méretű  népvándorlás  világméretű  konfliktusokat  okozhat.  Fentiek  alapján 

indokoltnak látszik az éghajlatváltozást,  globális és valós környezeti problémaként 

kezelni14.
Magyarországon  2003  nyarán  indult  a  VAHAVA-Projekt15,  melyben  több  száz  tudós,  kutató, 

szakember  vett  részt.  Vezetője  Láng  István  akadémikus.  A  Projekt  keretében  a  szakemberek 

meghatározták a hazai  klíma változásának várható irányát, elemezték ennek az egyes ágazatokra és 

szakterületekre  valószínűsíthető  hatását.  Megállapították:  további  melegedésre  kell  felkészülni, 

szélsőséges  időjárási  jelenségekkel.  Mindenképpen  szükségesek  ehhez  a  megfelelő  előkészületek, 

amelyekre  vonatkozóan  javaslatokat  dolgoztak  ki  és  tettek  közzé.  Lényeges  a  döntéshozók,  az 

önkormányzatok, a vállalkozók és a lakosság megfelelő felkészítése, hiteles tájékoztatása, megfelelő 

információkkal való ellátása. Ugyanakkor hazánknak is hozzá kell járulnia a  globális felmelegedés 

további  megfékezéséhez,  melyhez  elengedhetetlen  a  szén-dioxid-kibocsátás  csökkentése. 

14 Lásd:  Az  Éghajlat-változási  Kormányközi  Testület  jelentése.  In:  TAKÁCS-SÁNTA A.  (szerk.): 
Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon. Alinea Kiadó, Budapest, 2005, 13-81.o.
15 Vahava-projekt (Változás-hatás-válaszadás)
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Magyarország kiotói  vállalásai  egyelőre  teljesülnek,  de  hosszabb  távon  szükséges  az  alternatív 

erőforrások  fokozottabb  bevonása  az  energiaellátásba.  Komoly  tartalékok  rejlenek  az 

energiatakarékosságban és az energia-hatékonysági  fejlesztésekben is. Mindezek konkrét gazdasági 

haszonnal is járnak: a fajlagos energia-felhasználás csökkentése javítja a termelékenységet, fokozza az 

energia-ellátás biztonságát és csökkenti hazánk függését az energiaimporttól16.

3. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, MINT GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMA

Az  emberi  tevékenységre  visszavezethető  üvegházhatású  gázok  túlzott  mértékű 

kibocsátása  által  okozott  éghajlatváltozás  jelensége  az  egyik  legszemléletesebb 

példája a globális környezeti problémáknak, melyek közös jellemzője, hogy azokat 

több  ország  közösen  okozza  és  azok  negatív  hatásai  a  Földünk  jelentős  számú 

országát  érintik.  Mégis  miért  olyan  nehéz  a  globális  környezeti  problémákkal 

szembeni fellépés?

Az üvegházhatású gázok – melyek az egyes termelési ill. gazdasági ágazatoknak a 

mellék-  ill.  hulladéktermékei  –  veszélyessége  vagy  káros  hatása  nem  vagy  csak 

hosszútávon állapítható meg nemzeti határokon belül, hiszen itt hiányzik az ún. hot-

spot-probléma17, amely önálló cselekvésre kényszerítené az egyes államokat. Ennek 

következtében az egyes államnak egyrészt nem áll érdekében, hogy megelőzze ezek 

keletkezését,  másrészt az egyes állam által kezdeményezett  csökkentési intézkedés 

nem bírna nagy haszonnal, mivel a légkör mindenki által hozzáférhető jószág (res 

omnium communis). Az egyes államok a kibocsátás-csökkentő intézkedésekből nem 

részesülnek közvetlen gazdasági haszonban, azonban abban az esetben is, ha az adott 

állam  semmilyen  intézkedést  nem  tesz,  a  többi  állam  pozitív  cselekvéseinek 

eredményéből  nem  rekeszthető  ki.  Így  előreláthatólag  nőni  fog  azoknak  az 

államoknak a száma, amelyek ebből a „potyautas” lehetőségből szokást teremtenek 

anélkül,  hogy  ők  bármilyen  kibocsátás-csökkentő  intézkedést  tennének.  Az 

éghajlatváltozás  elleni  védelem  jogi  szabályozásának  kialakítása  során  tehát  a 

jogalkotóknak  arra  kell  törekedniük,  hogy  erre  a  „potyautas”  lehetőségre  mind 

kevésbé támaszkodjanak az államok.

16 A Projektről lásd:  LÁNG I.:  Tájékoztató a VAHAVA projekt eredményeiről. Gazdálkodás 2006/6, 
14-18.o.
17 Azonnali beavatkozást igénylő probléma
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Az  éghajlatváltozás  azonban  csak  egyike  azoknak  a  környezeti  problémáknak, 

amelyek  nem  állnak  meg  az  államhatárnál.  Egyre  gyakrabban  találjuk  szembe 

magunkat azzal a szituációval, hogy a környezeti problémák földrajzi hatótávolságai 

nem  esnek  egybe  az  egyes  államok  szabályozási  kompetenciáival18.  Ezeknek  a 

problémáknak  a  megoldására  ezért  többnyire  a  globális  eszközök  a 

legalkalmasabbak.  Elsődlegesen  nélkülözhetetlenek  a  nemzetközi  egyezmények, 

amelyek a multilaterális együttműködési folyamatot jogilag is képesek szabályozni.

1896-ban a svéd vegyész Svante Arrhenius már arra hívta fel a világ figyelmét, hogy 

a széndioxid-kibocsátás globális felmelegedéshez vezethet:  felvetette, hogy az ipari 

civilizáció  által  a  légkörbe  bocsátott  széndioxid  melegítheti  a  Föld  felszínét.  Az 

óceán  életével  foglalkozó  biológusok  azt  válaszolták,  hogy  ez  nem  lehetséges. 

Néhányan időnként felvetették, hogy vissza kellene térni a problémára,  de a téma 

hosszú ideig nem került napirendre19. Közel hetven évvel később, az elmúlt évszázad 

60-as éveiben vált világossá, hogy a Földünk természetes erőforrásai messze nem 

rendelkeznek olyan mértékű megújuló képességgel,  amely ahhoz lenne szükséges, 

hogy a jelenlegi mértékű kihasználásukat folyamatosan pótolhassák és az emberi élet 

további  szinten  tartásához  gyökeres  változtatásokra  lenne  szüksége  ezen  a  téren. 

Ekkor jelent meg az államok azon készsége is, hogy a természeti erőforrások és a 

természeti  környezet  védelme,  fenntartása  és  javítása  érdekében  közös  cselekvés 

keretében kötelező erejű rendelkezéseket fogadjanak el. A már káros üvegházhatás 

szempontjából releváns egyik területen sem elegendő pusztán a nemzeti cselekvés 

ahhoz, hogy az éghajlatváltozás okozta negatív hatásokat meg lehessen akadályozni. 

Az  üvegházhatású  gázok  kibocsátása,  mint  az  ipari  termelés  és  a  magas 

energiafelhasználás következménye, nem sorolható meghatározott területek alá. Az 

üvegházhatású gázok kibocsátása elválaszthatatlan az ipari gazdasági ágazatoktól és 

az ipari országok magas életszínvonalától; ezek az országok az üvegházhatású gázok 

legnagyobb  kibocsátói  (világviszonylatban  a  CO2-kibocsátás  fele  az  OECD-

országokból származik), ezért az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 

érdekében  is  szerepet  kell  vállalniuk.  Ennek  a  nemzetközi  alapon  nyugvó 

szerepvállalásnak  az  egyik  eredménye  az  Európai  Közösségben  bevezetett 

kibocsátási jogok kereskedelme.

18 KLOEPFER, M: Umweltrecht. Beck Verlag, München, 2004, 0§ 9 Rdnr. 1.
19KLOCKE, U.: i.m. 19.o.
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2. RÉSZ

A NEMZETKÖZI HÁTTÉR

I. FEJEZET

AZ ENSZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI KERETEGYEZMÉNYE

1. ELŐZMÉNYEK

A  levegőszennyezéssel  kapcsolatos  problémák  megjelenése  késztette  az  Európa 

Tanácsot arra, hogy 1968-ban elfogadja a levegőszennyezés elleni fellépés Európai 

Deklarációját20,  amellyel  kezdetét  vette  a  probléma  jogi  szabályozása.  Az  ezzel 

párhuzamosan  folyó  helsinki  békefolyamat  hatására  1979.  november  13-án 

elfogadták  –  az  1975-ben  Helsinkiben  megtartott  Biztonsági  és  Együttműködési 

Konferencia  elhatározása  és  megbízása  alapján  –  az  ENSZ  Európai  Gazdasági 

Bizottsága21 által  kidolgozott  az  éghajlatváltozással  foglalkozó,  Genfben 

megrendezett  első  globális  klímakonferencián az  ún.  Genfi  Egyezményt  a  nagy 

távolságra jutó levegőszennyezésről22.  A Genfi Egyezmény,  mint Keretegyezmény 

(továbbiakban:  Egyezmény)  csak  az  alapvető  szabályokat  foglalja  össze,  a 

részleteket a később elfogadásra került jegyzőkönyvek tartalmazzák23. 

Az Egyezmény céljainak megvalósítása érdekében eddig a következő jegyzőkönyveket fogadták el:

- Genfi  Jegyzőkönyv  az  Európai  Monitoring  és  Értékelési  Program  hosszú  távú 

finanszírozásáról (1984);

- Helsinki  Jegyzőkönyv  a  kén-dioxid  kibocsátások  vagy  azok  országhatárokon  átterjedő 

fluxusának  30  %-os  csökkentéséről  (1985-ben  fogadták  el,  1987.  szeptember  2-án  lépett 

hatályba);

- Szófiai Jegyzőkönyv a nitrogén-oxidok kibocsátásának vagy azok országhatárokon átterjedő 

fluxusának csökkentéséről (1988-ban fogadták el, 1991. február 14-én lépett hatályba);

20 RESOLUTION (68) 4 (Adopted by the Ministers'  Deputies on 8th March 1968) approving the 
„Declaration of Principles” on air pollution control 
A  deklaráció  teljes  szövege  elérhető:  https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?
Command=com.instranet.CmdBlobGet&DocId=632298&SecMode=1&Admin=0&Usage=4&Instran
etImage=50113
21 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
22 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution
23 KOCSIS-KUPPER Zs.:  Nemzetközi  környezetjog. ELTE Jogi  Továbbképző  Intézet,  Budapest,  2003, 
80-82.o.
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- Genfi  Jegyzőkönyv  az  illékony  szerves  vegyületek  (VOC24)  kibocsátásának  vagy  azok 

országhatárokon átterjedő fluxusának csökkentéséről (1991);

- Oslói  Jegyzőkönyv  a  kénvegyületek  kibocsátásának  vagy  azok  országhatárokon  átterjedő 

fluxusának további csökkentéséről, az ún. II. kén-dioxid jegyzőkönyv (1994-ben fogadták el, 

1998. augusztus 5-én lépett hatályba25);

- Aarhusi  Jegyzőkönyv  a  környezetben  tartósan  megmaradó  szerves  szennyező  anyagok 

(POP26) légköri kibocsátásának csökkentéséről (1998-ban fogadták el, 2003. október 23-án 

lépett hatályba);

- Aarhusi  Jegyzőkönyv  a  nehézfémek  légköri  kibocsátásának  csökkentéséről  (1998-ban 

fogadták el, 2003. december 29-én lépett hatályba);

- Göteborgi  Jegyzőkönyv a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről 

(1999-ben fogadták el, 2005. május 17-én lépett hatályba)27.

Az Egyezmény  általános  szabályai  rögzítik  azt  a  kötelezettséget,  amely  szerint  a 

Szerződő Felek csökkentik és megelőzik a nagy távolságra jutó levegőszennyezést, 

továbbá azonnali konzultációt tartanak, ha a határokat átlépő légszennyezés veszélye 

fenyeget. Az Egyezmény betartására felállították a Végrehajtó Testületet (Executive 

Body)  és  a  Titkárságot  (Secretariat),  melyek  Genfben  működnek,  továbbá  az 

Egyezményhez kapcsolódó első Jegyzőkönyvvel létrehozták a Nagy Távolságra Ható 

Légszennyezés  Megfigyelésének  és  Értékelésének  Európai  Együttműködési 

Programját  (EMEP)28,  melynek  keretében  egy  megfigyelő  és  értékelő  hálózat 

működik29. 

Az  Egyezmény  eredményének  tekinthető  a  levegőszennyezés fogalmának 

meghatározása30: „...az olyan, káros következményekkel járó anyagok vagy energiák 

24 Volatile Organic Compounds
25 Magyarország a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. 
évi  Genfi  Egyezményhez  kapcsolódó,  a  kénkibocsátások  további  csökkentéséről  szóló,  Oslóban, 
1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2004. évi CVIII. törvénnyel ratifikálta
26 Persistent Organic Pollution
27 KNOPP, L. – HOFFMANN, J.: Elf Jahre Klima-Rahmenkonvention. Immissionsschutz 2005/3, 90-100.o.
Magyarország a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 1979. évi 
Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről 
szóló, 1999. december 1-jén, Göteborgban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló a 195/2006. (IX. 
25.) Korm. Rendelettel ratifikálta
28 The Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air 
Pollutants in Europe (EMEP) (http://www.emep.int)
29 NAGY K.: Nemzetközi Jog. Püski Kiadó Budapest 1999. 247-251.o.
30 Az Egyezmény 1. cikkének a) pontja. 
Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítását az alábbi hivatalos forrásból merítettem:  A nagy 
távolságra  jutó,  országhatárokon  átterjedő  levegőszennyezésre  vonatkozó,  Genfben,  az  1979.  évi 
november hó 13. napján aláírt Nemzetközi Egyezmény (forrás: DVD-Jogtár)

22



ember által  közvetlenül vagy közvetve történő levegőbe juttatását  jelenti,  amelyek  

veszélyeztetik  az  emberi  egészséget,  ártalmasak  az  élőlényekre  és  az  

ökorendszerekre, továbbá az anyagi javakra, valamint csökkentik vagy akadályozzák  

a környezet által nyújtott kikapcsolódási és más jogszerűen megengedett lehetőségek  

kihasználását;  a  „levegőszennyező  anyagok”  kifejezés  ennek  megfelelően  

értelmezendő.”

Az ózonréteg védelméről szóló 1985-ben elfogadott  Bécsi (Keret)Egyezmény31 olyan Jegyzőkönyvek 

elfogadására teremtett lehetőséget, amelyek az ózonréteg sérülését előidéző vegyületek előállítására 

vonatkozó konkrét követelményeket határozzák meg. Egyetlen eddig elfogadott a Keretegyezményhez 

kapcsolódó Jegyzőkönyv,  a  Montreáli  Jegyzőkönyv az  ózonréteget  lebontó  anyagokról32,  amely  a 

kloro-fluoro-karbonok  (CFC)  fokozatos  csökkentéséről  és  a  halonok  1986-os  szinten  történő 

befagyasztásáról  rendelkezik.  A Jegyzőkönyvet  később többször  módosították33,  majd  1989-ben  a 

Felek  elfogadták  a  Helsinki  Nyilatkozatot az  ózonréteg  védelméről,  amely a  CFC-k és  a  halonok 

termelésből – de legkésőbb 2000-ig – történő mihamarabbi kivonásáról rendelkezik. 

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem fejlődésének következő jelentős mérföldkövét 

tette le az 1988-ban Torontóban megrendezett „World Conference on the Changing 

Atmosphere34”. A konferencián a kormányképviselők és a tudomány jeles képviselői 

záró nyilatkozatukban szólították fel az államok közösségét arra, hogy alkosson meg 

egy  egyezményt,  amely  lehetővé  teszi  az  összehangolt  fellépést  az  antropogén 

eredetű éghajlatváltozással szemben, továbbá a CO2-kibocsátás globális csökkentését 

az 1987-es értékek 2005-ig 50%-kal történő csökkentésével35.

Ezzel  párhuzamosan  az  Egyesült  Nemzetek  Szövetsége  Környezetvédelmi 

Programja36 és a Meteorológiai Világszervezet37 a nemzetközi szinten való cselekvés 

érdekében  1988.  novemberében  felállította  azt  a  Kormányközi  Éghajlatváltozási 

Fórumot  (IPCC38),  amelynek  feladata  az  éghajlatváltozás  okainak  behatóbb 

vizsgálata lett. 
31 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (1985. március 22.)
32Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Montreál, 1987. szeptember 16.)
33londoni módosítás (London Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the 
Ozone  Layer  1990);  koppenhágai  módosítás  (Copenhagen  Amendment  1992),  bécsi  módosítás 
(Vienna Amendment 1995),  montreáli  módosítás (Montreal  Amendment  1997),  pekingi  módosítás 
(Pekinese Amendment 1999)
34 Világkonferencia az Atmoszféra Változásáról
35 Ezek a feladatok az ún. „Toronto target”.
36 UNEP - United Nations Environment Programme
37 WMO - World Meteorological Organization
38IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change
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A  Fórum  az  1990-es  jelentésében  valószínűsítette  az  emberi  eredetű  (antropogén)  üvegházhatás 

jelenlétét  és ennek a hatásnak a jövőben, változatlan fejlődés  mellett  az emberre és az élővilágra 

várhatóan káros hatását39. Ezt a fenyegető előrejelzést egyre inkább megerősítette az 1995-ös második 

jelentés40, illetve a 2001-ben közzétett harmadik jelentés41 is az éghajlatváltozás okainak és hatásainak 

növekvő specifikálásával. A 2001-es jelentésben pedig már az alábbi becsléseket találhatjuk:

1. A XXI. század végére a globális átlaghőmérséklet 1,4 - 5,8 °C-kal lesz magasabb, mint 1990-ben 

volt. Az intervallum nemcsak a fizikai folyamatok pontatlan ismerete miatt széles, hanem azért is, 

mert a légkörbe jutó szennyező anyagok mennyisége is bizonytalan. A becslés különböző emisszió-

szcenáriók eredményeinek együttes értékelésén alapul.

2. Az óceánok vízszintje 9 - 88 cm-rel fog emelkedni. Az emelkedés jelentős hányada a víztömeg 

melegedése  miatt  bekövetkező  hőtágulásból  származik,  egy  másik  része  pedig  jégolvadásból.  A 

növekedés annak ellenére fog bekövetkezni, hogy az antarktiszi jégtömegben gyarapodás várható. (A 

XX. században 10 és 20 cm közötti mértékben emelkedett a világóceán vízszintje.)

3.  A kontinensek nagyobb hányadán  a csapadékmennyiség növekedni  fog,  de nem mindenütt.  Az 

aszály események gyakoriságának és súlyosságának növekedése elsősorban a szubtrópusi övezetben 

és a mérsékelt övi kontinensek óceántól távol eső részein várható. 

4.  Növekedni  fog a  hőhullámok gyakorisága,  a  nagy  csapadékintenzitású  események  gyakorisága 

(amikor rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullik, árvíz- vagy belvízveszélyt  okozva) és a 

trópusi  ciklonokban  fújó  szelek  erőssége.  Csökkeni  fog  az  erős  lehűlések,  fagyok  mértéke  és 

intenzitása. A felsorolt változások már a XX. századi idősorokon is sok esetben megfigyelhetők. A 

változások mértékében jelentős területi különbségek lesznek, sőt egyes régiók mentesek maradhatnak 

a jelzett változásoktól.

1988. december 6-án az Egyesült Nemzetek Közgyűlése elfogadta azt a határozatot42, 

amely a globális éghajlatváltozást, „az emberiség közös gondjaként”43 mutatta be és 

felszólította az államokat a nemzetközi együttműködésre.

1989.  márciusában  az  éghajlat  védelméről  szóló  Hágai  Konferencián  elfogadott 

Nyilatkozat a veszélyforrások közül a Föld éghajlatának jelentős változását tartotta a 

39IPCC, The first assessment report, Climate Change, 1990. Lásd: http://www.ipcc.ch
40 IPCC, The second assessment report, Climate Change, 1995
41 IPCC, The third assessment report, Climate Change, 2001 (ún. TAR)
A harmadik értékelő jelentés magyar nyelvű összefoglalóját lásd: Az Éghajlat-változási Kormányközi  
Testület  jelentése.  In:  TAKÁCS-SÁNTA A.  (szerk.):  Éghajlatváltozás  a világban és  Magyarországon. 
Alinea Kiadó, Budapest, 2005, 13-81.o.
A  negyedik  jelentés  elkészítése  folyamatban  van,  amelyet  várhatóan  2007-ben  tesznek  közzé.  A 
harmadik és a negyedik jelentés között eltelt időszakról lásd: MIKA J.: Globális éghajlatváltozás – két  
IPCC-jelentés között. In: TAKÁCS-SÁNTA A. (szerk.): Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon. 
Alinea Kiadó, Budapest 2005, 83-103.o.
42 UN-GA/Res/43/53: „Protection of Global Climate for Present and Future Generations of mankind”.
43 „common concern of human kind”
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legveszélyesebbnek,  amely  a  fosszilis44 tüzelőanyagok  elégetésére,  az  ózonréteget 

elvékonyító  CFC-k,  freonok  elterjedt  használatára  és  az  erdők  nagymértékű 

pusztítására vezethető vissza. 

1990. őszén került  megrendezésre  a  második globális  Klímakonferencia Genfben, 

amely  egy  éghajlatváltozási  keretegyezmény  kidolgozása  céljából  a  tárgyalások 

azonnali  felvételére  szólított  fel.  Ebből  a  célból  az  ENSZ  Közgyűlése  1990. 

december 21-én összehívott egy Kormányközi Bizottságot45, melynek munkájában az 

Európai Közösség46 és annak tagállamai is részvettek. Ez a Bizottság azt a megbízást 

kapta,  hogy az 1992. júniusában Rio de Janeiro-ban megrendezésre  kerülő  ENSZ 

harmadik  globális  környezeti  konferenciáig folytassa  le  a  tárgyalásokat  egy 

éghajlatváltozási  keretegyezmény  megszövegezéséről.  A  riói  konferencián47 

elfogadott „Agenda 21” 9. fejezete48 tartalmazza az atmoszféra védelmét, de ennek 

rögzítéséből  azonban semmilyen konkrét  kötelezettség nem vezethető  le az aláíró 

felek számára49. 

2. A KERETEGYEZMÉNY ELFOGADÁSA

A  Kormányközi  Bizottság  1992.  májusában  fejezte  be  a  tárgyalásokat,  melynek 

eredményeképpen  1992.  május  9-én  New  Yorkban  fogadták  el  az  ENSZ 

Éghajlatváltozási  Keretegyezményének50 (UNFCCC51 továbbiakban: 

Keretegyezmény)  szövegét,  mely  a  nemzetközi  klímapolitika  alapvető 

dokumentumának tekinthető. A Keretegyezményt Rio de Janeiro-ban megrendezett 

„Környezet és Fejlődés” konferencián (UNCED)52 1992. június 4. és 14. között, majd 

New Yorkban 1992. június 20. és 1993. június 19. között nyitották meg aláírásra. 

Ezalatt  a  Keretegyezményt  155  állam írta  alá,  azóta  összesen  190  Szerződő  Fél 
44 Ide tartoznak főként a földgáz, a kőolaj, a kőszén, az urán, a barnaszén.
45 INC/FCCC  „International  Negotiating  Committee for  a  Framework  Convention  on  Climate 
Change”
46 1991. február 4-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy a Közösség nevében eljárva vegyen 
részt a tárgyalásokon.
47 „Earth  Summit”,  Report  of  the  United  Nations  Conference  on Environment  and  Development, 
A/CONF.151/26/Rev.1, 1993.
48 Agenda 21: Chapter 9 „Protection of the atmosphere” „Az Agenda 21” teljes szövegét lásd angol 
nyelven: http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21toc.htm
49 FRENZ, W.: Klimaschutz und Instrumentenwahl – Zum Stand nach der Konferenz von Den Haag und 
vor der Konferenz in Bonn. NuR 2001/6, 301.o.
50 Hivatalos szövegét és a ratifikációk aktuális állását lásd: http://www.unfcc.int 
51 UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change
52 UNCED- United Nations Conference on Environment and Development
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ratifikálta53, köztük az Európai Közösség is54. A Keretegyezmény 1994. március 21-

én az 50. ratifikációt követően55 lépett hatályba.

A  Keretegyezmény  a  nemzetközi  környezeti  jog  fejlődésének  egyik  jelentős 

eredményének  tekinthető,  jóllehet  „pusztán”  további  kitöltést  igénylő  jogi  keretet 

jelent56, amely tényből azonban nem szabad azt a téves következtetést levonni, hogy 

a  Keretegyezmény  maga  semmilyen  normatív  előírást  nem  tartalmaz.  Az  aláíró 

Feleknek sikerült megegyezniük az éghajlatváltozással szembeni védelem érdekében 

vállalandó kötelezettségekről, amelyek nem csak szuverenitáskorlátozást, hanem az 

ipari  országok  számára  jelentős  anyagi  terheket  is  jelentenek.  Ezért  a 

Keretegyezményt gyakran „Keretegyezmény Pluszként” is szokás említeni.

A Keretegyezmény megpróbálja a „fenntartható fejlődés57” gondolata mentén a Felek 

különböző érdekeit és képességeit összehangolni; a környezet és a fejlődés érdekeit 

egymással összekötni.

Az 1983-ban az ENSZ által életre hívott Brundtland Bizottság (World Commission on Environment 

and Development – WCED, vezetője: Gro Harlem Brundtland akkori norvég miniszterelnökasszony) 

feladata volt a Földünket veszélyeztető környezeti katasztrófák megelőzése érdekében egy program 

kidolgozása,  melynek  eredményeképpen  1987-ben  elkészült  a  „Közös  jövőnk”  című  jelentés.  Az 

ebben foglalt  elvek, amelyek  betartása mellett  a Föld megmenthető a  jövő generációk számára,  a 

fenntartható fejlődés elvei elnevezést kapták, innen eredeztetjük a fenntartható fejlődés fogalmát.

A  Keretegyezmény  szabályozási  eszközeire  tekintettel,  aligha  nevezhető  pusztán 

környezetvédelmi  szerződésnek,  ami  abban  is  kifejezésre  jut,  hogy  a  káros 

üvegházhatást, mint globális biztonsági kockázatot értékeli. 

53 A 190 aláíró félből 169 állam Részes Felévé vált a későbbiekben kidolgozásra és elfogadásra került 
Kiotói Jegyzőkönyvnek is. (2006. november 22-ei állapot szerint)
54 Az  Európai  Közösség  a  Keretegyezményt  az  Egyesült  Nemzetek  éghajlatváltozási 
keretegyezményének megkötéséről szóló 94/69/EK tanácsi határozattal erősítette meg és hagyta jóvá, 
Magyarország az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXII. 
törvénnyel  hirdette  ki.  Lásd:  PÁLVÖLGYI T.  –  FARAGÓ T.  (szerk.):  Az  üvegházhatású  gázok 
kibocsátásának korlátozása Magyarországon. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben foglalt  
kötelezettségek áttekintése és végrehajtásuk értékelése. A Fenntartható Fejlődés Bizottság, Budapest, 
1995
55 A Keretegyezmény 23. cikke értelmében
56 VERHEYEN,  Roda:  Der  Beitrag  des  Völkerrechts  zum  Klimaschutz. in:  Koch/Caspar  (Hrsg.), 
Klimaschutz im Recht 34.o.
57 „A fenntartható fejlődés röviden olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek kielégítését 
anélkül,  hogy  lehetetlenné  tenné  a  jövő  generációk  szükségleteinek  a  kielégítését.”  Brundtland-
jelentés KEREKES-SZLÁVIK: i.m. 47.o.
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Lényeges  tartalmi  eleme  a  Keretegyezménynek  az  éghajlatváltozás  fogalmi 

meghatározása, amely szerint az „Éghajlatváltozás jelenti az éghajlat megváltozását,  

ami  közvetlenül  vagy  közvetve  a  globális  légkör  összetételét  módosító  emberi  

tevékenységnek  tudható  be,  és  ami  az  összehasonlítható  időtartamokon  belül  

megfigyelt  természetes  éghajlati  változékonyságon  túli  járulékos  változásként  

jelentkezik58”.

Ezzel  a  Keretegyezmény  elismerte,  hogy  az  éghajlatváltozás  hátterében  a 

környezetre káros emberi tevékenységek húzódnak meg.

3. A KERETEGYEZMÉNY CÉLJAI

A Keretegyezmény  hosszú  távú  céljai  a  2.  cikkelye59 szerint  „az  üvegház-gázok 

légköri  koncentrációinak  stabilizálása  olyan  szinten,  amely  megakadályozná  az  

éghajlati  rendszerre  gyakorolt  veszélyes  antropogén  hatást”.  Ezáltal  elismerésre 

került,  hogy  az  éghajlati  rendszert  az  emberi  tevékenységek  megváltoztathatják, 

amellyel szemben az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának stabilizálásával 

kell fellépni. Ez teremti meg az antropogén üvegházhatás elleni küzdelem materiális 

kötelezettségeinek alapját. 

Feltűnő itt, hogy konkrét koncentrációk meghatározására nem került sor, hanem csak 

annak rögzítésére, hogy a koncentrációkat  olyan szintre kell korlátozni, amely nem 

veszélyes. Ezzel arra a tényre voltak tekintettel a Keretegyezmény szövegezői, hogy 

jelenleg nem áll rendelkezésre tudományosan megalapozott eredmény, amely alapján 

meg  lehetne  határozni  az  üvegházhatású  gázok  koncentrációjának  olyan  szintjét, 

amelynek az elérésével a veszélyeztetés ténylegesen megkezdődik. 

Figyelemreméltó még, hogy a 2. cikkely a légköri koncentrációkból indul ki és nem a 

kibocsátásokból (emissziókból). További sajátossága a Keretegyezmény szövegének, 

hogy  a  célkitűzése  elsődlegesen  a  kibocsátások  stabilizálásának  kötelezettségét 

58 1. cikkely Fogalom-meghatározások
59 A  Keretegyezmény  hiteles  magyar  nyelvű  fordításaként  az  ENSZ  Éghajlatváltozási 
Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXII. törvény szolgált, amely Magyarország 1995. 
október 6-án lépett  hatályba.   A magyar  végrehajtással  kapcsolatosan lásd:  FARAGÓ T. – NAGY B.: 
Nemzetközi  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  egyezmények  jóváhagyása  és  végrehajtása  
Magyarországon. KvVM és ELTE ÁJT, Budapest, 2005, 59-62.o.
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rögzíti és nem azok csökkentését, ami azzal magyarázható, hogy a Keretegyezmény 

elfogadásakor  a  kibocsátások  még  nem  értek  el  olyan  szintet,  amely  a 

mindenképpeni csökkentést tette volna szükségessé. 

Ahhoz,  hogy  ezt  a  célt  a  szükséges  intézkedések  meghozatala  érdekében 

konkretizálni tudjuk, először is meg kell állapítani, hogy ebben az összefüggésben 

mit  jelent  a  „veszélyes”  jelző  és  mely  kibocsátás-csökkentések  tekinthetők 

szükségszerűnek, illetve hogy hogyan kellene az üvegházhatású gázok csökkentését 

elérni  ahhoz,  hogy  az  üvegházhatású  gázok  „veszélyes”  koncentrációját 

megakadályozzuk a légkörben. 

Az „éghajlati  rendszerre gyakorolt  veszélyes  antropogén hatás60” fogalmával  egy 

határozatlan  jogi  fogalom  került  bevezetésre,  melynek  értelmezése  döntően  a 

tudományos  eredményektől  függ.  Az  alapvető  cél  nem  az,  hogy  az  antropogén 

éghajlati  hatások  keletkezését  megakadályozzuk,  hanem  éppen  csak  a 

„veszélyeseket”. Nem szabad megfeledkezni ugyanis arról a tényről sem, hogy maga 

az  üvegházhatás,  annak  természetes  szintjéig  nem  káros,  hiszen  enélkül 

elképzelhetetlen  lenne  az  élet  a  Földön.  Így  „a  veszélyes  antropogén  hatások 

keletkezésének  megakadályozása” arra  mutat,  hogy  a  Keretegyezmény  az 

üvegházhatású  gázok  koncentrációjának  stabilizálását  tűzte  ki  célul,  azaz  a 

fenntartható  fejlődés  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátásának  a  természetes  szint 

irányába  mutató  folyamatos  csökkentését  nem követeli  meg.  Az  előnye  ennek  a 

rugalmas  megfogalmazásnak,  hogy a  Keretegyezményben  meghatározott  cél  attól 

függetlenül megtartja érvényét, hogy hogyan alakulnak a tudományos eredmények. 

Az időintervallum tekintetében a Keretegyezmény azt a követelményt támasztja az 

aláíró  felekkel  szemben,  hogy  a  Keretegyezményben  kitűzött  célokat  „olyan 

időhatáron belül kell elérni, ami lehetővé teszi az ökológiai rendszerek természetes  

alkalmazkodását az éghajlatváltozáshoz, továbbá, ami biztosítja, hogy az élelmiszer-

termelést  az  éghajlatváltozás  ne  fenyegesse,  valamint,  ami  módot  nyújt  a  

fenntartható gazdasági fejlődés folytatódására61”.

60 Keretegyezmény 2. cikkely Célkitűzések
61 Keretegyezmény 2. cikkelye
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4. A KERETEGYEZMÉNYBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK

A 3.  cikkelyben  rögzített  öt  alapelv  teremti  meg  a  Keretegyezmény  „ideológiai” 

alapját, amely annak értelmezése és alkalmazása szempontjából bír jelentőséggel.

A KÖZÖS, DE DIFFERENCIÁLT FELELŐSSÉG ELVE

A  3.  cikkely  1.  pontja  tartalmazza  a  Felek  közös,  de  megkülönböztetett 

felelősségének koncepcióját.  Ez  a  koncepció  tekintettel  van arra  az  alig  vitatható 

tényre,  miszerint  az  ipari  államok  tehetők  leginkább  felelőssé  az  üvegházhatású 

gázok megemelkedett koncentrációjáért. 

Ennek következtében  a  Feleknek  a  ma  élő  és  az  eljövendő generációk  javára  az 

igazságosság alapján  közös,  de  megkülönböztetett  felelősségüknek,  valamint  saját 

lehetőségeiknek  megfelelően  óvniuk  kell  az  éghajlati  rendszert.  Ez  a  rendelkezés 

egyidejűleg a szennyező fizet elvét is jelenti, hiszen a fejlett országok a legnagyobb 

szennyezők, és ők azok, akiknek vezető szerepet kell játszaniuk az éghajlatváltozás 

és annak káros hatásainak leküzdésében, ugyanakkor a differenciált felelősség ilyen 

„soft  law”  jellegű  rögzítése  nem jelent  konkrét  kötelezettséget  a  Szerződő  Felek 

országok számára.

A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK TERHELHETŐSÉGE

A 3. cikkely 2. pontja kiemeli a fejlődő országok speciális szükségleteit, főként azon 

országokét, amelyeket az éghajlatváltozás különösen érint. Ezek elsődlegesen a parti 

és  a  szigetországok,  amelyeket  a  tengerszint-emelkedés  közvetlenül  fenyeget  és 

éppen  ezért  számos  ún.  alkalmazkodási  intézkedést kell  meghozniuk.  A  fejlett 

országok  a  Keretegyezmény  4.  cikkely  4.  pontja  szerint  vállalják,  hogy  az 

éghajlatváltozás  káros  hatásaival  különösen  sebezhető  fejlődő országokat  segíteni 

fogják annak érdekében, hogy azok fedezni tudják azokat a költségeiket, amelyek e 

káros hatásokhoz való alkalmazkodásuk során merülnek fel.

AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG ELVE
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A 3. cikkely 3. pontja az elővigyázatosság gondolatát rögzíti és kifejezésre juttatja, 

hogy  az  antropogén  üvegházhatás  speciális  hatásait  érintő  teljes  tudományos 

bizonyosság hiánya nem használható fel arra, hogy a súlyos vagy visszafordíthatatlan 

károk veszélye  elleni  intézkedések megtételét  elhalasszák.  A kérdés mellett,  hogy 

mit kell „súlyos” és „visszafordíthatatlan” károk alatt értenünk, hasonlóan felmerül 

annak  kérdése,  hogy  mit  tekintsünk  súlyos  és  visszafordíthatatlan  károk 

„veszélyének”?

Mindezeket  a  definíciókat  célszerű  lett  volna  a  Keretegyezményben  rögzíteni,  a 

hozzá kapcsolódó, el nem halasztható intézkedések konkretizálása érdekében. Így ez 

a  pont  általános,  de  konkrét  kötelezettség  levezetésére  alkalmatlan  rendelkezés 

marad csupán, ahogyan a 3. pont további rendelkezése is, miszerint a Feleknek az 

éghajlatváltozás  okainak  megelőzésére,  megakadályozására  vagy  okainak 

csökkentésére és káros hatásainak enyhítésére elővigyázatossági intézkedéseket kell 

meghozniuk.

 AZ ÖSSZEHANGOLÁS ELVE

A 3. cikkely 4. pontja azt a tényt  veszi figyelembe,  hogy a globális  és igazságos 

felelősség-megosztás jegyében a Feleknek lehetővé kell tenniük, hogy a fenntartható 

(tudományos)  fejlődés  támogatását  összehangolják  az  éghajlatváltozás  elleni 

intézkedésekkel. 

A Feleknek tehát joguk van a fenntartható gazdasági fejlődéshez, hiszen enélkül nem 

lehet  az  éghajlatváltozás  kezelésére  hatékony  intézkedéseket  hozni  és  azokat 

végrehajtani, de a fejlődéssel együttjáró az éghajlatunkra (is) káros hatásokat olyan 

mértékben  kellene  visszaszorítani,  amely  még  fenntartható  a  környezeti  éghajlati 

rendszerünkkel.  Itt  kell  megjegyezni,  hogy  a  fejlődést  (a  környezetünk  védelme 

érdekében)  elutasító  rendelkezést  tartalmazó  Keretegyezményt  a  fejlett  országok 

képviselői aligha írták volna alá.

A FENNTARTHATÓ GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ELVE – A DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA

Végül a 3. cikkely 5. pontja szerint a fenntartható fejlődés megvalósításához segítő 

és nyitott gazdasági rendszer szükséges, azaz nélkülözhetetlen a Felek közötti teljes 

együttműködés.  Mindemellett  tekintettel  kell  lenni  az  éghajlatváltozás  elleni 
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intézkedések WTO által elismert követelményére62, miszerint azok nem képezhetik 

önkényes  vagy  indokolatlan  diszkrimináció  eszközeit  vagy  a  nemzetközi 

kereskedelemben alkalmazott burkolt korlátozást63.

5. A KERETEGYEZMÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEK

A Keretegyezmény a fentiekben említettek szerint további tartalommal való kitöltést 

igényel, ennek ellenére mégis tartalmaz néhány anyagi jogi kötelezettséget, melyeket 

általános  („general  commitments”) és  különös  („specific  commitments”)  

köztelezettségekre oszthatunk.

5.1. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

Az általános, azaz valamennyi Felet terhelő kötelezettségeket a 4. cikkely 1. pontja, 

valamint az 5., 6. és 12. cikkelyek tartalmazzák:

A 4. cikkely 1. pontja szerint a Felek kötelesek az üvegházhatású gázokról nemzeti 

áttekintést (leltárt) készíteni, azt folyamatosan aktualizálni, nyilvánosságra hozni és a 

Felek  Konferenciája  rendelkezésére  bocsátani.  Ez  az  áttekintés  olyan  antropogén 

eredetű  üvegházhatású  gázok  forrásonkénti  emisszióira  és  a  légkörből  nyelő  által 

történő eltávolítására vonatkozik, amelyek nem tartoznak a Montreáli Jegyzőkönyv64 

hatálya alá. Ebből kifolyólag a Felek kötelesek a 4. cikkely 1. pontja szerint a 12. 

cikk  1.  pontjának  b)  alpontjával  összhangban  ezeknek  a  kibocsátásoknak  a 

csökkentése tárgyában hozott  nemzeti  intézkedésekről  is  tájékoztatással  szolgálni. 

Ezen  túlmenően  a  Felek  kötelesek  nemzeti  ill.  regionális  programokat  készíteni, 

azokat  végrehajtani,  nyilvánosságra  hozni  és  aktualizálni,  melynek  során  konkrét 

intézkedéseket tesznek az éghajlatváltozás ellen. A program tartalmára vonatkozóan 

62 WTO  (1997),  Taxes  and  Charges  for  Environmental  Purposes:  border  tax  adjustment, 
WT7CTE7W/47, Geneva, 2, May, 1997.
63 SATTLER, A.:  Der Handel mit Treibhausgaszertifikaten in der Europäischen Union. Logos Verlag, 
Berlin 2004, 12-24.o.
Erről lásd:  SAMPSON, Gary P.:  WTO Rules and Climate Change: The Need for Policy Coherence. In: 
CHAMBERS,  W.  Bradnee  (szerk.):  Global  Climate  Governance:  Inter-linkages  between  the  Kyoto 
Protocol and other Multilateral Regimes. 29-38.o. (http://www.geic.or.jp/climgov/)
64 1987. szeptember 16-án Montreálban elfogadott Jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról 
(Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)
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azonban a Keretegyezmény nem tartalmaz előírást, így ebben az esetben is egy „soft 

law” jellegű kötelezettséggel állunk szemben.

A Keretegyezmény 5. cikkelye rendelkezik azokról az általános kötelezettségekről, 

amelyek a kutatásra és a rendszeres megfigyelésre terjednek ki. Ennek során a Felek 

kötelesek támogatni azokat a programokat, hálózatokat és szervezeteket, amelyek a 

kutatást és a rendszeres megfigyelést szolgálják. A Felek továbbá támogatják azokat 

programokat,  amelyek  a  kutatások  és  megfigyelések  fejlődő országokban  történő 

végrehajtását  szolgálják,  szem  előtt  tartva  az  adatok  hozzáférhetőségének  és 

cseréjének szükségességét.

A  Keretegyezmény  6.  cikkelye  rögzíti  az  oktatás,  a  képzés  és  a  közvélemény 

tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket, melyek szerint a Felek a kötelezettségeik 

teljesítése  során  kötelesek  minden  szinten  támogatni  az  éghajlatváltozással 

kapcsolatos  oktatást,  a  tudományos,  műszaki  és  igazgatási  képzést  és  kutatást, 

valamint  a  közvélemény  hozzáférését  az  éghajlatváltozás  hatásaira  vonatkozó 

információkhoz.  Ezzel lehetővé válik a közvélemény bevonása az éghajlatváltozás 

hatásainak  kezelésébe.  Mindemellett  különös  figyelmet  kell  szentelni  a  fejlődő 

országok szakembereinek képzésére is. 

A Keretegyezmény 12. cikkelye a végrehajtással kapcsolatos információk közlésének 

kötelezettségéről rendelkezik. Ennek megfelelően a Feleknek a Titkárságon keresztül 

az alábbi információkat kell eljuttatniuk a Felek Konferenciájához:

- nemzeti áttekintést az antropogén eredetű üvegház forrásonkénti emisszióiról 

és nyelő által történő eltávolításukról;

- a  Keretegyezményben  vállaltak  végrehajtása  érdekében  tett  vagy tervezett 

lépések leírását;

- az  Egyezmény  céljainak  elérése  szempontjából  relevánsnak  tekinthető 

információkat, beleértve az emissziós tendenciákat.

A Keretegyezmény 4. cikkely 2. pont b) alpontja és a 12. cikkely értelmében a Felek 

rendszeres  időközönként  valamennyi  -  a  Montreáli  Jegyzőkönyv  által  nem 

szabályozott - antropogén eredetű üvegház-gáz forrásonkénti emisszióiról és nyelő  

által  történő  eltávolításukról  összeállított  nemzeti  áttekintést készítenek  […] 

összehasonlítható  módszerek  alkalmazásával.  A  nemzeti  áttekintés  elkészítésének 
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határidejét  1995-ben  határozták  meg,  mely  szerint  azt  évente  kell  elkészíteni  és 

minden  tárgyévet  követő  április  15-ig  kell  a  Titkárság  részére  eljuttatni65.  A 

rendszeres nemzeti  áttekintés  elkészítésének és benyújtásának legfőbb célja,  hogy 

ellenőrzést  biztosítson  annak  érdekében,  hogy  az  I.  Mellékletben  szereplő  Felek 

egyedileg vagy közösen visszatérjenek a szén-dioxid és a Montreáli  Jegyzőkönyv 

által  nem  szabályozott  egyéb  üvegház-gázok  antropogén  emisszióinak  1990.  évi 

szintjeire66. 

A Keretegyezményből eredő fenti általános kötelezettségek mindenekelőtt azokat az 

együttműködéseket  támogatják,  amelyek  az  éghajlatváltozás  elleni  hatékony 

technológiák és tudományos felismerések során felmerülő kérdések megoldását és 

azok továbbadását,  valamint  az  éghajlatváltozás  elleni  védelem egyéb politikákba 

való integrálását érintik.

Összességében tehát ezek a kötelezettségek többnyire jelentéstételi, tájékoztatási és 

együttműködési kötelezettségeket jelentenek. A gyakorlatban ezek jelentősége igen 

csekély,  tekintettel  az  általános  megfogalmazásokra  és  a  nemzetközi  jogban  jól 

ismert ellenőrzési és szankcionálási nehézségekre. Ennek ellenére ezek az általános 

kötelezettségek alkalmasnak  tűnnek arra,  hogy az  éghajlatváltozás  elleni  védelem 

nemzetközi  koordinálását  és  az  éghajlatváltozás  problematikájával  szembeni 

tudatosságot erősítsék. 

65 Decision 3/CP.1, 2.b), In: FCCC/CP/1995/Add.1, 11.o.
66 A  nemzeti  áttekintések  elkészítéséről  és  a  Szerződő  Felek  végrehajtási  hajlandóságáról  lásd: 
NEUMANN, M.: Die Durchsetzung internationaler Umweltschutzpflichten. Nomos Verlag, Baden-Baden 
2000, 135-138.o.
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5.2. Különös kötelezettségek

A különös kötelezettségek között különbséget tehetünk kötelező jellegű jelentéstételi 

és finanszírozási előírások, valamint jogi kötőerővel nem bíró kibocsátás-csökkentési 

kötelezettségek között.

A  4.  cikkely  2.  pontja  alatt  kerültek  rögzítésre  az  üvegházhatású  gázok 

csökkentésére,  a  jelentéstételi  és  a  finanszírozásra  vonatkozó  kötelezettségek, 

amelyek  azonban  csak  a  fejlett  (ipari)  országokat  képviselő  Feleket  és  az  I. 

mellékletben feltüntetett egyéb Feleket – köztük az Európai Közösséget is – terhelik. 

A tárgyalások folyamán éppen az Európai Közösség szorgalmazta a kötelező erővel 

bíró  kötelezettségvállalások  rögzítését  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátásának 

stabilizálása érdekében, ami azonban az USA és az OPEC-államok67 ellenállásába 

ütközve nem kerülhet elfogadásra. Éppen ezért a 4. cikkely 2. pontja kizárólag olyan 

célokat fogalmaz meg, amelyek arra vonatkoznak, hogy a Szerződő Felek vállalják, 

hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es év szintjére csökkentik. Ezt a 

pontot  „szokatlanul  nyakatekertként”68,  „rendkívül  átláthatatlanként”69,  illetve 

„homályos  megfogalmazások gyűjteményeként”70 jellemzi  a szakirodalom. Ezek a 

kritizált  megfogalmazások  a  következményei  annak  a  konfliktusnak,  amely  az 

üvegházhatású  gázok  kibocsátására  vonatkozó  kötelező  csökkentési  céloknak  a 

Keretegyezmény szövegébe történő felvételéről bontakozott ki. Így a 4. cikkely 2. 

bekezdésének a) pontja vonatkozásában, amely az antropogén eredetű üvegházhatású 

gázok  kibocsátásának  korlátozására  és  az  üvegházhatású  gázok  nyelőinek  aktív 

védelmére kötelezi a Feleket, igencsak kérdéses, hogy milyen célok, illetve határidők 

vonatkoznak  a  kibocsátások  korlátozására  és  hogy  ez  a  környezetvédelmi 

kötelezettség  mennyiben  bír  jogi  kötőerővel71.  Végeredményben  a  4.  cikkely  2. 

pontján alapuló csökkentési kötelezettség – a precíz cél- és határidő előírások híján – 

alig  tűnik  végrehajthatónak.  Pusztán  a  4.  cikkely  hiányos,  pontosítást  nélkülöző 

rendelkezése  és  ezzel  a  Keretegyezmény  lényegi  magja  világossá  tette,  hogy 

mihamarabb szükséges ennek a jogi keretnek a tartalommal való kitöltése.

67 A kőolajat exportáló fejlődő országok csoportja: OPEC (Organization of the Petroleum Exporting 
Countries - http://www.opec.org) 
68 EPINEY A. – SCHEYLI M.: Umweltvölkerrecht. Völkerrechtliche Bezugspunkte des schweizerischen  
Umweltrechts. 2000 Bern, Stämpfli Verlag, 242.o.
69 BAIL, Ch.: Das Klimaschutzregime nach Kyoto EuZW 1998, 457-458.o.
70 NEUMANN, M.: i.m. 127.o.
71 A 4. cikkely 2. pontjának értelmezésére lásd NEUMANN, M.: i.m.126-131.o.
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6. A KERETEGYEZMÉNY INTÉZMÉNYEI

A Felek Konferenciája (Conference of the Parties, COP) a Keretegyezmény legfőbb 

szerve,  melynek  feladatai  közé  főként  a  Felek  Keretegyezményből  eredő 

kötelezettségei  végrehajtásának  ellenőrzése  tartozik,  valamint  ezek 

továbbfejlesztéséről való döntéshozatal (pl. a Keretegyezmény módosításával vagy 

az  ahhoz  kapcsolódó  Jegyzőkönyvek  elfogadásával).  Feladata  továbbá  annak 

vizsgálata,  hogy  a  meghozott  intézkedések  az  éghajlatváltozás  további 

megakadályozása  érdekében  megfelelőek-e  vagy  azok  felülvizsgálata  szükséges. 

Ebből  a  célból  a  Felek  Konferenciájának  rendszeres  ülésszakait  évente  kell 

megtartani  (7.  cikkely  4.  pont),  amely  mellett  további  (rendkívüli)  ülésszak 

összehívására is lehetőség van (7. cikkely 5. pont).

A Felek Konferenciáját és annak összehívását a Titkárság segíti (8. cikkely), amely 

adminisztratív  feladatokat  lát  el  és  amely  a  Keretegyezmény  előkészítése  alatt 

ideiglenes  titkárságként  funkcionált,  majd  1996.  január  1-jével  vált  állandó 

titkársággá. A Felek Konferenciájának ülésein megfigyelői státuszban részt vesznek 

az ENSZ, annak szakosított szervei, valamint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 

képviselői. A Keretegyezmény égisze alatt további kisegítő testületek létrehozására 

is sor került: a tudományos és technológiai tanácsadó testület72(9. cikkely), amely a 

Keretegyezménnyel  kapcsolatos  naprakész  tudományos  és  technológiai 

információkkal és tanácsokkal látja el a Felek Konferenciáját, valamint a végrehajtó  

testület73 (10.  cikkely),  amely  a  Keretegyezmény  hatékony  végrehajtásának 

felmérésében és áttekintésében segíti a Felek Konferenciáját74.

72 A Keretegyezmény eredeti  szövegezésére tekintettel  célszerűbb lenne a hivatalos fordításban az 
albizottság  kifejezésének  használata.  SBSTA  (Subsidiary  Body  for  Scientific  and  Technological 
Advice)
73 SBI (Subsidiary Body for Implementation) A Keretegyezmény eredeti szövegezésére tekintettel itt 
is célszerűbb lenne az albizottság kifejezésének használata.
74 A Keretegyezményről bővebben lásd:  NEUMANN, M.:  i.m. 115-146.o.; valamint KREUTER-KIRCHHOF, 
Ch.:  Die Weiterentwicklung des internationalen Klimaschutzregimes. DVBl. 2005/24, 1552-1553.o.; 
KREUTER-KIRCHHOF,  Ch.:  Dynamisierung  des  internationalen  Klimaschutzregimes  durch 
Institutionalisierung. ZaöRV  2005/4,  972-980.o.;  SCHUPPERT, S.:  Neue  Steuerungsinstrumente  im 
Umweltvölkerrecht  am  Beispiel  des  Montrealer  Protokolls  und  des  
Klimaschutzrahmenübereinkommens: Kosteneffektivität und Innovationswirkungen als Grundsätze in  
internationalen Verträgen. Springer Verlag, Berlin 1998
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7. A KERETEGYEZMÉNY ÉRTÉKELÉSE

A Keretegyezmény  az  éghajlatváltozás  elleni  nemzetközi  cselekvés  előmozdítása 

érdekében  mind  természettudományos,  mind  közgazdasági,  mind  pedig  jogi 

szempontból  –  figyelembe  véve  a  Szerződő  Felek  érdekellentéteit  –  fontos, 

mérföldkőnek  tekinthető  alapdokumentum.  Az  éghajlatváltozás  elleni  nemzetközi 

fellépés korai szakaszában nem volt elvárható, hogy a Szerződő Felek azonnal jogi 

kötőerővel bíró, konkrét kötelezettségeket fogadjanak el, azonban a Keretegyezmény 

a további Egyezmények elfogadásához kellő alapul szolgált. Ez a későbbiekben be is 

bizonyosodott,  hiszen  a  Keretegyezmény  által  elindított  folyamat  nem  állt  meg, 

hanem az abban megfogalmazott célokhoz további lépések elfogadására került sor, 

az eddig legfontosabbnak tekinthető,  a nemzetközi  éghajlatváltozás elleni  1997-es 

Kiotói Jegyzőkönyv megalkotásával.

8. A KERETEGYEZMÉNY TOVÁBBFEJLESZTÉSE: A KIOTÓI JEGYZŐKÖNYVIG VEZETŐ ÚT

A Szerződő  Felek  a  Keretegyezmény  továbbfejlesztésének  szükségességét  hamar 

felismerték, így a Felek Konferenciájának első ülésszakán (COP-1)75 a legvitatottabb 

kérdés  a  kötelező  csökkentési  célok  meghatározása  volt.  Ahogy az  várható  volt, 

ebben a kérdésben a Felek Berlinben még nem tudtak megegyezni.

Berlinben  elmaradt  az  AOSIS-államok76 jegyzőkönyvjavaslatának77 elfogadása  is.  Az  AOSIS-

államokból álló szervezetnek jelenleg 43 tagja van78 (többnyire azok a fejlődő országok,  amelyek 

valamennyien  mélyen  fekvő  szigetországok,  így  a  tengerszint  emelkedésével  veszélyeztetett  a 

létezésük  és  a  fennmaradásuk.)  Természetesen  ezeknek  az  országoknak  nyomós  érdekük  fűződik 

ahhoz, hogy a Felek Konferenciája hatékony éghajlatváltozási intézkedéseket fogadjon el. További 

jellemzője ennek  a csoportnak,  hogy – az  akut  veszélyeztetettségük mellett  –  a  fejlődő országok 

csoportján belül felismerték és elismerték, hogy maguknak a fejlődő országoknak is aktívan részt kell 

vállalniuk az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

75 Berlinben 1995. március 28. és április 7. között került megrendezésre.
76 AOSIS (Alliance of Small Island States) csoporthoz tartoznak az afrikai, a karibi, a földközi-tengeri, 
az indiai-óceáni, az atlanti-óceáni, valamint a dél-kínai tengeri országok (a teljes és aktuális listát a 
tagokról lásd: http://www.sidsnet.org/aosis).
77 Már  a  COP-1  ülését  megelőzően  elkészítettek  az  AOSIS-államok  egy  jegyzőkönyv-javaslatot, 
amely a CO2-kibocsátások 20%-os csökkentését írta elő 2005-ig az 1990-es szinthez képest. 
78 39 rendes tagja és 4 megfigyelői státuszban lévő állam (2006. december 20-ai állapot szerint)
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A konferencia gyakorlatilag eredmények nélkül zárult, mert – többnyire az Egyesült 

Államok  ellenőrzése  alatt  álló  –  az  energiaiparban  érdekelt  cégek,  valamint  az 

olajexportban érdekelt országok szövetsége megakadályozott minden érdemi döntést. 

A berlini ülésszak eredményei közé tartozik azonban, hogy a fejlődő országok és az 

Európai  Közösség  között  létrejött  szövetséggel  az  Egyesült  Amerikai  Államok, 

Oroszország, Kína és az OPEC-államok ellenállásával szemben sikerült megegyezni 

legalább  az  ún.  Berlini  mandátumban,  amelyet  a  Felek  Konferenciája  az  1/CP.1 

határozatban  fogadott  el.  A  Mandátum  külön  erre  a  célra  létrehozott  Ad-hoc 

Bizottságát (AGBM79) azzal a feladattal bízták meg, hogy egy konzultációs eljárás 

lefolytatását kezdeményezze azzal a céllal,  hogy legkésőbb 1997 végére (a Részes 

Felek  harmadik  konferenciájáig)  elfogadásra  kerülhessen  egy az  ipari  országokra 

érvényes,  kötelező  erejű  Jegyzőkönyv  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátásainak 

csökkentéséhez szükséges, 2000-et követő intézkedésekről80. 

A Felek Konferenciájának második ülésszakára (COP-2) 1996-ban Genfben került 

sor81,  melyre  a  Berlini  Mandátum  Ad-hoc  Bizottsága  még  nem  tudott  konkrét 

eredményekkel  szolgálni.  A  COP-2-nek  azonban  –  miután  az  IPCC  1995-ben 

közzétette  második  értékelő  jelentését82 -  lehetősége  volt  arra,  hogy  a  legújabb 

természettudományos  felismerésekről  állást  foglaljon,  így  az  ún.  Genfi  

Nyilatkozatban83 többek között  az  IPCC-jelentés  eredményei  kerültek  elismerésre, 

amely szerint az antropogén eredetű tevékenységek jelentős mértékben befolyásolják 

világunk éghajlatát és az ebből eredő éghajlatváltozások már felismerhetők.

Az  ENSZ  1997-ben  közgyűlést  hívott  össze  New  Yorkba,  a  Riói  Konferencián 

elfogadott feladatok áttekintése céljából84. A konferencia megállapította, hogy a Rió 

utáni öt évben voltak ugyan pozitív fejlemények, elsősorban nemzeti vonatkozásban, 

de  az  alapvető  globális  problémák  tekintetében  szinte  semmilyen  kézzelfogható 

eredmény  nem született.  A riói  alapelvek  állandó  hivatkozási  forrássá  váltak;  az 

Agenda  21  ajánlásai  beépültek  az  országok  döntéshozatalába  és  cselekvési 

stratégiájába, mindezeken túlmenően azonban a konkrét eredmények elmaradtak.

79 ADGBM (Ad-hoc-Group on the Berlin Mandate)
80 HORVÁTH Sz.: A Kiotói Jegyzőkönyv és mechanizmusai. (megjelenés alatt 2005)
81 1996. július 8-19 között
82 Second Assessment Report ld.: 8. lábjegyzetet
83 Geneva Declaration
84 ENSZ Közgyűlés Rendkívüli Ülésszaka, vagy Rió+5 (5 évvel Rió után)
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A  Felek  Konferenciájának  harmadik  ülésszakán (COP-3)  1997-ben85 Kiotóban 

hosszas  tárgyalások  eredményeként  elfogadták  a  Kiotói  Jegyzőkönyvet86,  amit  a 

Keretegyezmény 17. cikkely 1. pontja tett lehetővé, amely kimondja, hogy a Felek 

Konferenciája  bármelyik  rendes  ülésszakon  az  Egyezményhez  csatolható 

jegyzőkönyveket fogadhat el87.

85 1997. december 1. és 10. között
86 1/CP3. Adoption of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change  (http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf#page=58)  Határozat  az  Egyesült  Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének elfogadásáról.
87 A  Keretegyezmény  további  részletszabályokat  is  tartalmaz  az  így  elfogadott  Jegyzőkönyvre 
vonatkozólag:  A  17.  cikkely  3.  és  4.  pontjai  rögzíti,  hogy  az  így  elfogadott  jegyzőkönyv 
hatálybalépésére  vonatkozó  követelményeket  az  adott  jegyzőkönyvben  kell  meghatározni,  illetve, 
hogy a Jegyzőkönyv részes Felei kizárólag a Keretegyezmény Felei lehetnek.
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II. FEJEZET

A KIOTÓI JEGYZŐKÖNYV

1. A JEGYZŐKÖNYV ELFOGADÁSA

A Jegyzőkönyv  szövegét 1997. december  10-én a japán Kiotóban fogadták el88 a 

Részes Felek Konferenciájának harmadik ülésszakán (COP-3), majd 1998. március 

16-án  nyitották  meg  aláírásra.  Az  Európai  Közösség  1998.  április  29-én  New 

Yorkban írta alá89. Az Amerikai Egyesült Államok, mint a Jegyzőkönyv sikerének 

letéteményese, 1998. november 12-én írta alá a dokumentumot, majd alig három év 

elteltével 2001. tavaszán elutasította a Jegyzőkönyv ratifikációját90.

Az Európai Unió az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének 

az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról,  valamint az abból származó kötelezettségek 

közös  teljesítéséről  szóló  2002/358/EK  tanácsi  határozatával91 2002.  április  25-én  építette  be  a 

közösségi jogba a Jegyzőkönyv szövegét, annak jóváhagyásával. A Jegyzőkönyv szövegét a határozat 

I. melléklete tartalmazza.

A  Jegyzőkönyv  preambulumból,  27  cikkből  és  két  függelékből  áll  (A.  és  B. 

függelék), amelyek a Jegyzőkönyv 21. cikkelye szerint a Jegyzőkönyv szerves részét 

képezik92.

88 1.  határozat/CP.3:  „Az  Egyesült  Nemzetek  Éghajlatváltozási  Keretegyezménye  Kiotói 
Jegyzőkönyvének elfogadása”.
89 A Magyar Parlament a 49/2002. (VII.  19.) OGY határozattal döntött az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói 
Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról
90 Christie Todd Whitman, head of the U.S. Environmental Protection Agency, confirmed today that 
the country will not implement the Kyoto Protocol. "We have no interest in implementing that treaty," 
Whitman told reporters. [USA: Bush Pulls Out of Kyoto Protocol Environment News Service March 
28th, 2001] letölthető: http://www.warprofiteers.com/article.php?id=143
Magyarország  a kutatásaim lezárását  követően,  a  jelen  értekezés  nyilvános  vitáját  megelőzően  az 
ENSZ  Éghajlatváltozási  Keretegyezményben  Részes  Felek  Konferenciájának  1997.  évi  harmadik 
ülésszakán elfogadott  Kiotói  Jegyzőkönyv  kihirdetéséről  szóló 2007. évi  IV.  törvénnyel  ratifikálta 
Jegyzőkönyvet.
91 HL L 130, 2002.5.15.
92 27. cikk
1. E Jegyzőkönyv függelékei annak szerves részét képezik, kivéve, ha erről kifejezetten másképpen 
rendelkeznek,  egyúttal  e  Jegyzőkönyvre  való  hivatkozás  annak  bármely  függelékére  történő 
hivatkozást magában foglalja.
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2. A KIBOCSÁTÁSOK CSÖKKENTÉSÉRE VONATKOZÓ MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK

A  Kiotói  Jegyzőkönyv  (továbbiakban:  Jegyzőkönyv)93 a  Keretegyezmény  I. 

Mellékletében94 szereplő  Feleket95 –  tehát  az  ipari  országokat  –  szigorúbb 

kötelezettségek teljesítése elé állította,  mint a Keretegyezmény.  A Jegyzőkönyv 3. 

cikkének 1. pontja rögzíti a központi kötelezettséget, miszerint a Keretegyezmény I. 

Mellékletben szereplő Részes Felek kötelesek az üvegházhatású gáz96 kibocsátásaikat 

a 2008-tól  2012-ig terjedő kötelezettségvállalási  időszakban az 1990. évi  szinthez 

képest  legalább  5%-kal  csökkenteni.  Ahhoz,  hogy  ezt  az  5%-os  összcsökkentési 

kötelezettséget  a  Részes  Felek  elérhessék,  a  Keretegyezmény  I.  Mellékletében 

szereplő  Felek  (a  fejlett  országot  képviselő  Felek)  számára  a  Jegyzőkönyv  B. 

Függelékében  egyéni  csökkentési  előírások  kerültek  megállapításra:  Az  Európai 

Közösség, illetve tagállamai és további európai államok részére97 egyenként 8%-os98, 

Magyarország  számára  6  %-os,  az  Amerikai  Egyesült  Államok  számára  7  %-os, 

Japán és Kanada számára egyenként 6%-os kibocsátás csökkentési kötelezettséget ír 

elő. Új-Zélandnak, Oroszországnak és Ukrajnának a Jegyzőkönyv előírásai  szerint 

csak  stabilizálniuk  kell  a  kibocsátásaikat;  Ausztrália  (+8%),  Norvégia  (+1%)  és 

Izland (+10%) még növelheti is kibocsátásait.

93 Magyar  fordításként  a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium  klímapolitikai  honlapján 
szereplő fordítást tekintettem irányadónak (http://www.kvvm.hu/szakmai/klima) Ettől a szövegezéstől 
való eltéréseket külön jelölöm.
94 A  Magyar  Országgyűlés  által  már  elfogadott  Keretegyezmény  szövege  szerint  „Melléklet”  a 
hivatalosan  alkalmazandó kifejezés,  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  Minisztérium általi  fordításában  ennek 
ellenére, következetlenül „Függelék” került használatra, bár meg kell jegyezni, hogy az eredeti angol 
kifejezésnek  - „Annex”  - ez  jobban  megfelelne.  A  dolgozatban  én  mégis  a  Keretegyezmény 
szövegének kihirdetéséről szóló törvényben használt terminológiát kívánom használni.
95 Ausztrália,  Ausztria,  Belarusszia,  Belgium,  Bulgária,  Kanada,  Csehszlovákia,  Dánia,  Európai 
Közösség, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, 
Írország,  Olaszország,  Japán,  Lettország,  Litvánia,  Luxemburg,  Hollandia,  Új-Zéland,  Norvégia, 
Lengyelország, Portugália,  Románia,  Orosz  Föderáció,  Spanyolország,  Svédország,  Svájc, 
Törökország,  Ukrajna,  Nagy-Britannia  és  Észak-Írország  Egyesült  Királysága,  Amerikai  Egyesült 
Államok
96 A  Kiotói  Jegyzőkönyv  értelmében  az  üvegházhatású  gázok  a  Jegyzőkönyv  „A”  Függelékében 
felsorolt gázok. 
97 Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia,  Monaco, Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Cseh 
Köztársaság.
98 A százalékos mennyiségeket mindig az 1990-es bázisévhez kell viszonyítani. 
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3. A RUGALMAS MECHANIZMUSOK (A KIOTÓI MECHANIZMUSOK)  ÉS ANNAK SZABÁLYOZÁSI 

RÉSZLETEI A FELEK KONFERENCIÁJÁNAK ÜLÉSSZAKAI ALAPJÁN

Az  egyes  kibocsátás-csökkentési  kötelezettségek  teljesítése,  illetve  azok 

költséghatékonyabb  teljesítése  érdekében  és  ezzel  az  összkibocsátási  cél  elérése 

érdekében a – nemzeti intézkedések mellett (!) – a Felek rendelkezésére állnak az ún. 

flexibilis99(rugalmas) mechanizmusok100,  melyeket  Kiotói  Mechanizmusoknak  is 

szokás nevezni:  az Együttes Végrehajtás (JI101),  a Tiszta Fejlesztési  Mechanizmus 

(CDM102) és a kibocsátási jogok kereskedelme (ET103). A Jegyzőkönyv alapvetően a 

Szerződő Felekre  bízza  annak kiválasztását,  hogy nemzeti  szinten  milyen  módon 

kívánják  a  kibocsátás-csökkentési  kötelezettségeiket  teljesíteni.  Így  erre  alkalmas 

eszköz lehet az energiahatékonyság javítása, a fenntartható mezőgazdasági termelési 

formák támogatása, valamint a megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása 

is104. Az első két mechanizmus projektek végrehajtására vonatkozik, amelyek során a 

kezdeményező  ország  a  másik  Fél  államában  elért  kibocsátás-csökkentést 

beszámíthatja  saját  kibocsátás-csökkentési  kötelezettségeibe.  Tehát  ellentétben  a 

kibocsátás-kereskedelemmel,  ez  a  két  projektalapú  mechanizmus  lehetővé  teszi  a 

kibocsátás-csökkentések  határon  átlépő  beszámítását.  A  végrehajtandó  projekt 

fajtájára vonatkozóan a Jegyzőkönyv nem tartalmaz semmilyen korlátozást, a Bonni  

határozatokban105 azonban  rögzítették,  hogy  atomerőmű-projektek  útján  elért 

kibocsátás-csökkentések nem számíthatók be106.  Létezik egy további korlátozás az 

üvegházhatású  gázok nyelőivel  kapcsolatosan,  ugyanis  azok a  projektek,  amelyek 

üvegházhatású  gázok  nyelőinek  kialakítását  szolgálják,  a  tiszta  fejlesztési 

mechanizmus  keretében  a  kibocsátások  1%-át  az  érintett  állam bázisévében  nem 

léphetik túl107.

99 A flexibilis jelző itt az alkalmazható eszközök földrajzi dimenziójára értendő: Tekintettel arra, hogy 
az üvegházhatású gázok kibocsátásai határok nélkül hatnak, a kibocsátás-csökkentő célokat külföldön 
végrehajtandó intézkedésekkel is teljesíteni lehet.
100 Jegyzőkönyv 17. cikk
101 JI (Joint Implementation)
102 CDM (Clean Development Mechanism)
103 ET (Emissions Trading)
104 Jegyzőkönyv 2. cikk 1.a.) pont
GIESBERTS,  L.  - HILF,  J.: Handel  mit  Emissionszertifikaten  „Regelungsrahmen  für  einen  künftigen  
Markt”. Carl Heymanns Verlag, Köln, 2002, 28.o.
105 A  Bonnban  1999.  október  25.  és  november  5.  között  megrendezésre  került  Részes  Felek 
Konferenciáján elfogadott határozatok
106 Decision 5/CP.6, FCCC/CP/2001/L.7, 24.07.2001, VI.2 Nr.2, VI.3 Nr.2.
107 GIESBERTS, L. - HILF, J.: i.m. 35.o.
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Ezek a rugalmas mechanizmusok azonban kizárólag kiegészítő jelleggel108 vehetők 

igénybe, ahogyan a Felek Konferenciájának bonni ülésszakán is kimondták a Felek, 

az  országon  belüli  (nemzeti)  intézkedések  „fontos  hozzájárulásként”  kell,  hogy 

szolgálják az elérendő kibocsátás-csökkentési célt. Alapvetően tehát a Jegyzőkönyv 

az  aláíró  felekre  bízza,  milyen  módon  teljesítik  kibocsátás-csökkentési 

kötelezettségeiket.

A Kiotói Jegyzőkönyv nem tartalmaz részletszabályokat a rugalmas mechanizmusok 

vonatkozásában,  ennek  kidolgozását  a  Felek  Konferenciájának  ülésére  delegálja. 

Tekintettel az így nyitva maradt kérdésekre, reálisan nem volt elvárható, hogy ezek 

tekintetében  a  Felek  Konferenciájának  következő,  negyedik,  Buenos  Airesben 

megrendezésre  kerülő  ülésszakáig  (COP-4109)  megoldás  születik.  Hosszas 

tárgyalások  után  sem  került  sor  előrelépésre  a  vitatott  kérdésekben,  elfogadtak 

azonban egy akciótervet, amely határidőket tartalmaz abból a célból, hogy a Kiotói 

Jegyzőkönyv  mihamarabb  működőképessé  válhasson,  azaz  a  rugalmas 

mechanizmusokra vonatkozó szabályok előkészítése, azok kialakítása és elfogadása 

megtörténjen.  A  Részes  Felek  Konferenciájának  következő,  Bonnban110 

megrendezett  ülésszakán  már  megegyezés  született  a  Buenos  Aires-i  Akcióterv 

lényeges elemeinek elfogadásáról.  0 a bonni konferencia lezárásakor azt írta: „Ez a 

szerződés, jobb mint a semmi111”, kifejezve ezzel csalódottságát a konkrét lépések 

ismételt  elmaradása  miatt.  A még nyitva  maradt  kérdéseket  a  hatodik ülésszakon 

Hágában (COP-6112)  tárgyalták  meg  a  felek,  de  az  ülésszak  az  előzetes 

várakozásokkal ellentétben  megfeneklett.  Annak ellenére, hogy a Felek alapvetően 

megegyeztek  a  végrehajtás  ellenőrzésének  rendszeréről,  a  kibocsátási  jogok 

kereskedelmének  szabályairól,  valamint  a  tiszta  fejlesztési  mechanizmusról,  az 

ülésszak amiatt a (főként az EU és az USA képviselői között kiélezett) kérdés miatt 

bukott  meg,  hogy  a  fejlett  ipari  országok  mennyiben  számíthatják  be  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvből  eredő  kibocsátás-csökkentési  kötelezettségeikbe  az 

erdőgazdálkodásból  és  a  mezőgazdaságból  származó  üvegházhatású  gázok 

108 Supplementarity
109 1998. november 2. és 13. között került megrendezésre.
110 (COP-5) 1999. október 25. és november 5. között került megrendezésre.
111 SCHAFHAUSEN, F.: Besser dieser Vertrag als gar keiner! et 2001/9, 585-589.o.
112 2000. november 13 és 24. között került megrendezésre.
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kibocsátásának csökkenését. Az EU részéről tett számos kompromisszumos javaslat 

ellenére nem jött létre egyezség ennek tárgyában az EU és az USA között113.

A  Felek  Konferenciájának  ülésszakai  közül  kiemelendő  a  hetedik  ülésszak 

(COP-7114), melynek megrendezésére Marrakeshben került sor115. Az ott elfogadott 

határozatok116 megmentették  a  Felek  Konferenciájának  Hágában  megfeneklett 

ülésszakát  követően  immáron  a  vég  előtt  álló  Kiotói  Jegyzőkönyvet  és  szabaddá 

tették az utat további államok és államközösségek előtt, annak ratifikálására. 

A Felek a határozataikat az alábbi témakörökben fogadták el:

1. Erdőgazdálkodás és mezőgazdaság

2. Rugalmas mechanizmusok

3. Végrehajtás ellenőrzése

4. Észak-Dél együttműködése

5. Jelentéstételi kötelezettség

6. További határozatok

A marrakeshi határozatok közül az alábbiakban a rugalmas mechanizmusokat érintő 

rendelkezéseket emelem ki, amelyek a mechanizmusok részletszabályait rögzítik.

A Kiotói  Jegyzőkönyv  lehetővé  teszi  a  Felek  részére117,  hogy a  két  projektalapú 

rugalmas  mechanizmus  keretében  a  kibocsátás-csökkentési  kötelezettségeik  egy 

részét  külföldön  végrehajtott  projektek  segítségével  teljesítsék.  Azt  azonban  nem 

határozza meg a Jegyzőkönyv, hogy az egész kötelezettségvállaláshoz képest milyen 

magas lehet annak a résznek az aránya, amelyet ilyen módon teljesíthetnek a Felek. 

A 6. cikk 1.d) pontja csak annyit mond ki:  „(d) A kibocsátás csökkentési egységek 

átvétele  kiegészíti  a 3. cikk értelmében fennálló kötelezettségek teljesítésének célját  

szolgáló hazai intézkedéseket.”, illetve a 17. cikk 3. mondata szerint: „Bármely ilyen 

kereskedelem  kiegészíti azon  hazai  lépéseket,  melyeket  a  fenti  Cikk  értelmében 

113 ZIMMER, T.:  CO2-Emissionsrechtehandel in der EU. UTR Bd. 75, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 
2004, 53-54.o.
114 (COP-7) 2001. október 29. és november 9. között került megrendezésre Marrakeshben.
115 SACH, K. - REESE, M.: Das Kyoto-Protokoll nach Bonn und Marrakesh. ZUR 2/2002, 65-73.o.
116 Marrakesh,  2001.  november  8.,  FCCC/CP/2001/13,  FCCC/CP/2001/13/Add.1, 
FCCC/CP/2001/13/Add.2, FCCC/CP/2001/13/Add.3, FCCC/CP/2001/13/Add.4.
117 A  rugalmas  mechanizmusokban  való  részvétel  egyik  alapkövetelménye,  hogy  kizárólag  a 
Jegyzőkönyv Részes Felei vehetnek bennük részt (ez mindkét résztvevő félre kötelező).
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fennálló,  mennyiségileg  meghatározott  kibocsátás  korlátozási  és  csökkentési  

kötelezettségek teljesítése céljából tesznek.” Ezért a résztvevő Felek törekvései arra 

irányultak, hogy meghatározásra kerüljön egy konkrét arány arra vonatkozólag, hogy 

az  összkibocsátás-csökkentési  kötelezettségek  mekkora  hányadát  lehet  külföldön 

végrehajtott  projektekből  származó  csökkentésekkel  teljesíteni.  Mivel  azonban  ez 

nem  sikerült,  így  a  Jegyzőkönyv  szövegéhez  ragaszkodva,  amely  csupán  e 

beszámítási  lehetőségek  kiegészítő  funkciójáról  szól,  a  hazai  intézkedéseknek  a 

kibocsátás-csökkentési  kötelezettségek  teljesítése  során  továbbra  is  domináns 

elemként kell szerepelniük („significant element”)118.

3.1. AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁS

Az éghajlatváltozás elleni intézkedések ipari országok általi közös végrehajtásának 

lehetőségét már a Keretegyezmény is előírta (4. cikk 2.a)119. A Kiotói Jegyzőkönyv a 

Keretegyezményhez  képest  precízebb  rendelkezéseket  tartalmaz  az  együttes 

végrehajtás intézményéről, de a további részletezés még így is nélkülözhetetlen. Erre 

került sor Montreálban a Részes Felek tizenegyedik (COP-11120) ülésszakán, ahol is a 

Felek  az Együttes Végrehajtással kapcsolatosan az alábbiakról fogadtak el jelentős 

döntéseket121:

- A Kiotói Jegyzőkönyvben (6., 12. és 17. cikkei alapján) szabályozott 

mechanizmusok elveiről, alkalmazási területükről122,

- Útmutató a Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikkének átültetéséről123,

Az Együttes Végrehajtás intézménye mögött  az a gondolat húzódik meg, hogy az 

üvegházhatású gázok éghajlatra gyakorolt hatása szempontjából – az atmoszférában 

való  gyors  eloszlásuk  miatt  –  nem  bír  jelentőséggel,  hogy  a  kibocsátás  melyik 

országban történik, illetve, hogy melyik országban történik a kibocsátás-csökkentés. 

Így  közgazdasági  szempontból  mindenképpen  hatékonyabb,  ha  a  kibocsátás-
118 KLEMM, A.: Klimaschutz nach Marrakesh.  Carl Heymanns Verlag, Köln, 2002, 17.o.
119 4. cikk 2. a) […] Ezek a Felek más Felekkel közösen valósíthatják meg ezt a politikát, és tehetik 
meg ezeket az intézkedéseket, illetve segíthetnek további Feleket abban, hogy hozzájáruljanak az ezen 
Egyezmény és különösen ezen alpont célkitűzéseinek eléréséhez.
120 (COP-11) 2005. november 29. és december 9. között került megrendezésre Montreálban az ENSZ 
Éghajlatváltozásról szóló Konferenciáján
121 BAUSCH,  C. –  MEHLING,  M.:  Klimagipfel in Montreal – zweigleisig in die Zukunft.  ZUR 2006/6, 
292-294.o.
122 Decision 2/CMP.1
123 Decision 9/CM P.1 és Decision 10/CMP.1
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csökkentő  intézkedéseket  abban  az  országban  hajtják  végre,  amelyben  azonos 

költségek mellett  a  legnagyobb  volumenű  kibocsátás-csökkentés  érhető  el.  Ennek 

előnyben  részesítését  támogatja  az  Együttes  Végrehajtás,  mint  rugalmas 

mechanizmus. Az ipari országok külföldön együttesen végrehajtott éghajlatváltozás 

elleni  intézkedéseikből  származó  kibocsátás-csökkentéseiket  a  mindenkori  saját 

kibocsátás-csökkentési kötelezettségvállalásaikba beszámíthatják124. Ennek feltétele, 

hogy ezek a csökkentések a célul kitűzött  csökkentésekhez pótlólagosan abban az 

országban,  amelyben  a  projektet  végrehajtják,  már  implementált  intézkedésekhez 

számítandók (additionality) és hogy a kibocsátás-csökkentési egységek jóváírására 

csak  pótlólagosan,  a  csökkentési  teljesítményekhez  a  saját  országban kitűzött  cél 

elérése érdekében kerüljön sor (supplementarity).

Az Együttes Végrehajtásban tehát legalább két ipari országnak kell részt vennie. Az 

egyikben kerül sor a projekt végrehajtására, amely projektet a másik ország annyiban 

támogatja,  hogy klímavédelmi  szempontból  előnyös  technológiát  vagy szaktudást 

(know-howt)  bocsát  a  projekt  rendelkezésére  vagy  hozzájárul  a  projekt 

finanszírozásához.  Ennek  ellentételezéseként  a  projektpartnerétől  kibocsátás-

csökkentési  egységeket  kap,  amelyek  a  végrehajtott  projektből  eredő  kibocsátás-

csökkentés  eredményei125.  Ezeket  az  egységeket  ezután  beszámíthatja  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvben vállalt kibocsátás-csökkentési kötelezettségeinek teljesítésébe. Ipari 

országok  akkor  szerezhetnek  ilyen  „Együttes  Végrehajtásból”  kibocsátási 

egységeket, ha:

1.) szerepelnek a Keretegyezmény I. mellékletében és 

2.) a Kiotói Jegyzőkönyv B függelékében és 

3.) ratifikálták a Kiotói Jegyzőkönyvet. 

Ezeknek a Feleknek továbbá meg kell határozniuk a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikk 7. és 

8.  pontjai  szerint  megengedett  összkibocsátási  mennyiségüket  és  nemzeti 

nyilvántartást  kell vezetniük a Jegyzőkönyv 7. cikk 4. pontja szerint.  A résztvevő 

Feleknek  ezen  kívül  teljesíteniük  kell  a  Jegyzőkönyvben  előírt  jelentéstételi 

kötelezettségeiket,  különös  tekintettel  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátásainak 

124 A Jegyzőkönyv 3. cikk 10. és 11. pontjai szerint a 6. cikk 1. ponttal összhangban.
Ez az ún. „crediting”.
125 Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikk 1. pont
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becslésére vonatkozó nemzeti rendszer felállítására (Jegyzőkönyv 5. cikk 1. pont) és 

évente be kell nyújtaniuk a kibocsátási jegyzéküket (Jegyzőkönyv 7. cikk 3. pont). 

Tekintettel  arra,  hogy az  ipari  államok  közötti  költségkülönbségek  –  legtöbbször 

OECD-államok és olyan államok között, amelyekben még tart a piacgazdaságra való 

áttérés folyamata – igen nagyok, gyakran kerül sor a Jegyzőkönyv 6. cikke keretében 

együttműködésre  e  két  ország-csoporthoz  tartozó  országok  között.  Az  Együttes 

Végrehajtásban  részvételre  jogosultak  akár  meghatalmazást  adhatnak  az  Együttes 

Végrehajtásban való részvételre126 is.  Különösen annak lehetősége,  hogy a  lehető 

legkisebb  költség  mellett  kibocsátás-csökkentési  egységeket  lehet  szerezni,  teszi 

vonzóvá a vállalatok számára az ilyen projektekbe való beruházást. Így a magántőke 

és az ipari tapasztalat együttesen a klímavédelem javát szolgálhatja127.

Az  Együttes  Végrehajtás  szerint  tehát  bármely  Fél  a  Jegyzőkönyvben  foglalt 

kötelezettségeinek  teljesítése  érdekében bármely másik  Félnek átadhat,  vagy attól 

átvehet  az  üvegházhatású  gázok  forrásokból  származó,  antropogén  eredetű 

kibocsátás-csökkentését  vagy nyelők  által  történő antropogén eredetű  eltávolítását 

célzó  projektek  eredményeként  keletkezett  kibocsátás  csökkentési  egységeket  a 

Jegyzőkönyvben  meghatározott  és  a  fentiekben  ismertetett  feltételek  mellett 

(Jegyzőkönyv 6. cikk). Ahogyan az a többi rugalmas mechanizmusnál is elmondható, 

az Együttes Végrehajtás eszköze sincsen a részletekig kidolgozva, főként az Együttes 

Végrehajtással  megvalósuló  projektek  kiosztásának  és  betartásának  ellenőrzési 

módját  illetően.  A Jegyzőkönyv  igencsak általánosnak tekinthető  rendelkezéseit  a 

Felek  Konferenciái  által  elfogadott  irányelvek  elfogadásával  szükséges  tovább 

konkretizálni a Jegyzőkönyv 6. cikk 2. pontja szerint. 

126 17/CP.7FCCC/CP/2001/13/Add.2, 35. döntés (Marrakesh)
127 KREUTER-KIRCHHOF,  Ch.:  Dynamisierung  des  internationalen  Klimaschutzregimes  durch  
Institutionalisierung. ZaöRV 2005/4, 985-986.o.
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3.1.1. AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELESÍTÉSI ELJÁRÁSOK

Az  Együttes Végrehajtásból eredő kibocsátás-csökkentések csak abban az esetben 

számíthatók  be  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  vállalt  kötelezettségek  teljesítésébe,  ha 

azokat  kibocsátás-csökkentési  egységgé nyilvánítják128.  Ez az eljárás garantálja  az 

Együttes  Végrehajtás integrációját,  továbbá  azt,  hogy  csak  annyi  kibocsátás-

csökkentési egység kerüljön beszámításra, amennyi az adott projekt megvalósulása 

során  ténylegesen  keletkezett.  Ahhoz,  hogy  ezeket  az  egységeket  meg  lehessen 

határozni,  szükséges  a  kiinduló  értékek  meghatározása,  amelyek  arról  adnak 

tájékoztatást, hogy a projekt végrehajtása nélkül mennyi kibocsátás keletkezett volna. 

Majd le kell játszani egy ún. feltételezési modellt, amelyet számos bizonytalansági 

tényező befolyásolhat. Fontos feltétel továbbá, hogy az adott kibocsátás-csökkentés 

nem érhető el akként, hogy a kibocsátást egy másik helyre telepítik, hiszen ez nem 

jelent  a légkör számára  kibocsátás-csökkenést.  Végül a kiindulási  értékeket  össze 

kell  vetni  a  projekt  végrehajtását  követően  a  légkörbe  kerülő  kibocsátásokkal.  A 

kettő  különbsége  adja  meg  ezután  a  tényleges  kibocsátás-csökkentést,  amelyet 

kibocsátás-csökkentési egységgé (ERU129) lehet „alakítani”.

Amennyiben az az állam,  amelyben  a projektet  végrehajtják,  teljesíti  az Együttes  

Végrehajtásra előírt  valamennyi  feltételt,  a  projektből  származó  kibocsátás-

csökkentést önmaga kibocsátás-csökkentési egységgé nyilváníthatja. Ha azonban a 

vendég  állam  nem  teljesítette  a  jelentéstételi  kötelezettségeit,  abban  az  esetben 

független  testületek  hitelesítik  a  felügyeleti  szerv  illetékességének  megfelelően  a 

projektből eredő kibocsátás-csökkentéseket.

Ha  a  vendég  állam  az  Együttes  Végrehajtásban  való  részvétel  valamennyi 

jelentéstételi  kötelezettségét  teljesíti,  maga  dönt  arról,  hogy  mennyi  kibocsátás-

csökkentést  számolhat  el  a  közös  projektből  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  vállalt 

kibocsátás-csökkentési  kötelezettségekre.  Ez  a  bizalom,  melyet  a  Marrakeshi 

határozatok adtak meg a vendég államnak, az Együttes Végrehajtás során fennálló 

különböző érdekeken alapszik. A vendég ország viseli ugyanis annak kockázatát, ha 

több  kibocsátás-csökkentési  egységet  számol  el,  mint  amennyi  ténylegesen  a 

128 Jegyzőkönyv 6. cikk 1. pont, 3. cikk 10. és 11. pontjai
129 ERU - Emission Reduction Unit
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projektből  pótlólagosan  eredt.  Amennyiben  pedig  túl  sok  kibocsátás-csökkentési 

egységet ruház át a beruházó államra, saját kibocsátásait pótlólagosan csökkentenie 

kell  ennek  mértékével,  annak  érdekében,  hogy  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  vállalt 

kötelezettségeknek meg tudjon felelni. Ezért a vendég ország csak abban az esetben 

állapíthat  meg  saját  maga  kibocsátás-csökkentési  egységeket,  ha  a  jelentéstételi 

kötelezettségeit  teljesítette.  Ha  a  vendég  országnak  a  jelentései  hiánytalanul 

benyújtásra kerültek, kizárólag ebben az esetben lehet megbízhatóan megvizsgálni, 

hogy az adott ország vajon teljesítette-e a kibocsátás-csökkentési kötelezettségeit és 

hogy  az  esetlegesen  túl  sok  kiállított  kibocsátás-csökkentési  egység  nem 

veszélyezteti-e a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti összkibocsátás-csökkentési célt.

A  hitelesítési  eljárásoknak  a  jelentéstételi  kötelezettségektől  való  függősége  jól 

mutatja, hogy az  Együttes Végrehajtást a teljesítési kontroll rendszerével szorosan 

kapcsolták.

3.1.2. FÜGGETLEN HITELESÍTŐ SZERVEZETEK130

Ha a vendég ország nem teljesíti a jelentéstételi kötelezettségét, ebben az esetben egy 

független  hitelesítő  szervezet  hitelesíti  az  Együttes  Végrehajtást,  melynek  során 

megvizsgálja, hogy a projekt és a belőle eredő kibocsátás-csökkentések teljesítik-e az 

Együttes  Végrehajtásra vonatkozó  hitelesítési  feltételeket.  Ezek  a  hitelesítő 

szervezetek lehetnek a magán szektorból is, de állami vagy nemzetközi szervezetek, 

civilszervezetek is akkreditáltathatják131 magukat ekként. Ilyen módon nem kell új 

intézeteket  létrehozni,  hanem  már  meglévőket  lehet  az  Együttes  Végrehajtás 

rendszerébe  bevonni,  ezzel  is  megakadályozva  a  további  igazgatási  költségek 

felmerülését.

130 „independent entities” – Accredited independent entities (AIEs)
Az akkreditált hitelesítő helyek aktuális listáját lásd: http://ji.unfccc.int/AIEs/List.html
131 Akkor lehet a hitelesítési helyet akkreditálni, ha a szükséges szakértelemmel, a feladata ellátásához 
szükséges  személyi,  tárgyi  feltételekkel  és  a  szükséges  szervezeti  struktúrával  rendelkezik. 
Amennyiben  a  hitelesítési  hely  már  nem felel  meg  az  akkreditációs  feltételek  valamelyikének,  a 
felügyeleti szerv megvonhatja tőle az engedélyt vagy tevékenységét fel is függesztheti.
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3.1.3. AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁS FELÜGYELETI SZERVE132

Ezeket a hitelesítő szervezeteket, az általuk hitelesített projekteket és a megállapított 

kibocsátás-csökkentési  egységeket  az  Együttes  Végrehajtás  felügyeleti  szerve 

ellenőrzi. Ez a Testület – amely évente legalább kétszer ülésezik133 – felel a független 

hitelesítő  szervezetek  akkreditálásáért,  akikkel  együttműködve  fejleszti  tovább  az 

akkreditációs  feltételeket,  az  akkreditációs  eljárás  és  a  kiindulási  értékek 

megállapítási  módszereit,  ezáltal  jelentős  mértékben  járul  hozzá  az  Együttes  

Végrehajtás szabályainak továbbfejlesztéséhez.

A Felügyeleti Szerv – amely a független hitelesítő szervezetek feletti felügyeletet látja el – egy 10 

tagból  álló  független  szerv,  amelyek  közül  hat  tag  az  ipari  országból,  három  tag  az  átalakuló 

gazdaságú országból, illetve a fejlődő országokból, egy pedig valamely kis szigetországból kerül ki. 

Az adott ország-csoport javaslatára a hitelesítő szervezetek választják meg tagjaikat két évre. Az ipari 

országok képviselőinek többsége arra vezethető vissza, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikke lehetővé 

teszi a számukra a kooperációt az Együttes Végrehajtás keretében az éghajlatváltozás elleni védelem 

érdekében134. A felügyeleti szerv azonban nem hozhat döntést a fejlődő országok beleegyezése nélkül. 

Ha a tagok nem tudnak konszenzusra jutni, úgy a felügyeleti szerv a jelenlévő és a szavazó tagok 

háromnegyedének  többségével  határozhat.  Habár  a  fejlődő  országok  nem jogosultak  az  Együttes  

Végrehajtásban részt  venni,  ezáltal  mégis  érdekük  fűződik  ahhoz,  hogy az  Együttes  Végrehajtás 

szabályai  betartásra  kerüljenek.  Ellenkező  esetben  ugyanis  az  Együttes  Végrehajtás  fellazítaná  a 

Kiotói  Jegyzőkönyv  szerinti  kibocsátás-csökkentési  kötelezettségeket,  ami  nem  tenne  jót  a 

klímavédelemnek,  ezáltal  a  fejlődő országoknak  sem, akiket  az  éghajlatváltozás  negatív  hatásai  a 

leginkább sújtanak.

132 „supervisory committee”
133 JISC (Joint Implementation Supervisory Committee) 2006.február 2-3., 2006. március 8-11., 2006. 
május 28-29., 2006. szeptember 13-15., 2006. október 26-27, Következő ülésének várható időpontja: 
2007. február 15-16. Letölthető: http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html
Felügyeleti Szerv működésének eljárási rendjét lásd: http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Rules.pdf
(Rules of procedure of the Joint Implementation Supervisory Committee)
134 „I. Függelékben szereplő bármely Részes Fél bármely más ilyen Részes Félnek átadhat, vagy attól 
átvehet  az üvegházhatású gázok forrásokból  származó, antropogén eredetű kibocsátás-csökkentését 
vagy  nyelők  általi  antropogén  eredetű  eltávolítását  célzó  projektek  eredményeként  –  a  gazdaság 
bármely ágazatában – keletkezett kibocsátás csökkentési egységeket, […]”
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3.2. A TISZTA FEJLESZTÉSI MECHANIZMUS135 

Annak  érdekében,  hogy  a  fejlődő  országok  támogatásban  részesüljenek  a 

Keretegyezményben rögzített célok megvalósítása során, a Felek a Jegyzőkönyvbe 

egy további rugalmas mechanizmust építettek be: a Tiszta Fejlesztési Mechanizmust. 

A  Jegyzőkönyv  3.  cikk  12.  pontja136 szerint  a  12.  cikkel  összhangban  a 

Keretegyezmény  I.  mellékletében  felsorolt  államok  (ipari  államok)  és  a  fejlődő 

országok (I. mellékletben fel nem sorolt államok) olyan közös projekteket hajthatnak 

végre,  amelyek  a  klíma  védelmét  szolgálják.  E  projektek  keretében  az  abban 

résztvevő  fejlődő  országok  olyan,  a  fenntartható  fejlődést  szolgáló  támogatásban 

részesülnek, amely hozzájárul a Keretegyezmény 2. cikkelye, illetve a Jegyzőkönyv 

3.  cikke  szerinti  közös  célhoz.  Ennek  során  az  ipari  államok  a 

„klímabarát„  technológiáikat  és  szaktudásukat  (know-how)  bocsátják  a  fejlődő 

országok  rendelkezésére,  vagy  magába  a  projektbe  invesztálnak.  Ezért  cserébe 

igazolt  kibocsátás-csökkentési  egységet  (CER137)  kapnak,  amelyeket  a  Kiotói 

Jegyzőkönyv  szerinti  kibocsátás-csökkentési  kötelezettségeik  teljesítésébe 

beszámíthatnak,  fennálló  csökkentési  kötelezettségeik  egy  részét  ilyen  módon  is 

teljesíthetik.  A  mechanizmus  és  annak  végrehajtását  -  amely  egyaránt  történhet 

magán- és jogi személyek bevonásával is - a Végrehajtó Testület felügyeli.

Ahogy  az  Együttes  Végrehajtás  intézményénél,  itt  is  hiányoznak  a  Jegyzőkönyvből  a  konkrét 

szabályok. A részletszabályokra vonatkozó döntések a Részes Felek Montreáli Ülésszakán138 születtek 

meg:

- A Kiotói Jegyzőkönyv 12. cikkében szabályozott tiszta fejlesztési mechanizmusra vonatkozó 

eljárások szabályozásáról139;

- Útmutató a tiszta fejlesztési mechanizmushoz140;

135 A Jegyzőkönyv 12. cikke alapján
POHLMANN,  M.:  Kyoto-Protokoll:  Erwerb  von  Emissionsrechten  durch  Projekte  in  
Entwicklungsländern. Duncker & Humblot Verlag, Berlin, 2004
136 3. cikk 12. pont Bármely hitelesített kibocsátás-csökkentés, melyet egyik Részes Fél a 12. Cikkben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban másik Részes Féltől átvesz, hozzáadandó az átvevő Részes Fél 
számára előírt mennyiséghez.
137 CER – Certified Emission Reducation Units
138 (COP-11) 2005. november 29. és december 9. között került megrendezésre Montreálban az ENSZ 
Éghajlatváltozásról szóló Konferenciáján
139 Decision 3/CMP.1
140 Decision 4/CMP.1
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- A  Tiszta  Fejlesztési  Mechanizmus  alá  tartozó  erdőtelepítési  és  újraerdősítési 

projekttevékenységekre  vonatkozó  eljárásokról  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  első 

kötelezettségvállalási időszakában141;

- A  Tiszta  Fejlesztési  Mechanizmus  alá  tartozó  erdőtelepítési  és  újraerdősítési 

projekttevékenységekre  vonatkozó  egyszerűsített  eljárásokról  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  első 

kötelezettségvállalási időszakában és az átültetést megkönnyítő intézkedésekről142;

- További útmutató a tiszta fejlesztési mechanizmusokhoz143.

A  CDM-projektben  résztvevő  államok  magáncégeket  hatalmazhatnak  meg  a 

részvételre. Ebben az esetben azonban a részvevő államok maguk felelősek a Kiotói 

Jegyzőkönyvben foglalt kibocsátás-csökkentési kötelezettségek teljesítéséért. Nekik 

kell  biztosítaniuk,  hogy  a  projektben  résztvevő  vállalatok  a  CDM-re  vonatkozó 

szabályokat  betartsák.  Annak  lehetősége,  hogy  a  résztvevők  igen  nagy 

költségelőnnyel  juthatnak  igazolt  kibocsátás-csökkentési  egységekhez,  a  magán 

gazdaság számára  mindenképpen  vonzóvá teszi  a  projektekbe  való beruházást.  A 

fejlődő országokba pedig ezeken a projekteken keresztül pótlólagos magántőke és 

ipari tapasztalat folyhat be. Annak érdekében, hogy a magánszektort minél nagyobb 

mértékben  meg  lehessen  nyerni  az  ilyen  projektekhez  –  amely  jelentősen 

hozzájárulna azok sikeréhez – igen alacsonyan kellene tartani az ehhez kapcsolódó 

tranzakciós költségeket. Csak akkor lehet nagyobb beruházási volumennel számolni, 

amennyiben a CDM-projektekbe való beruházás a vállalatok számára rentábilisnak 

bizonyul.  Az érintett  fejlődő országokban érvényes  jó  keretfeltételek  a  beruházás 

számára a vállalatok beruházási hajlandóságát növelheti.

141 Decision 5/CMP.1
142 Decision 6/CMP.1
143 Decision 7/CMP.1
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III. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁSI JOGOK NEMZETKÖZI KERESKEDELME A JEGYZŐKÖNYV 

SZERINT144

A  fentiekben  bemutatott  két  projektvonatkozású  kooperációs  formán  kívül  a 

Jegyzőkönyv tartalmaz egy harmadik mechanizmust is: a kibocsátási jogokkal való 

nemzetközi kereskedelmet. A Jegyzőkönyv 17. cikke szerint – amely a kibocsátási 

jogok  kereskedelmét  kifejezetten  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátásának 

csökkentését szolgáló mechanizmusként jelöli meg a nemzeti intézkedések mellett – 

azok  az  államok145,  amelyek  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátásaiknak  a 

csökkentésére  vállaltak  kötelezettséget146,  a  kibocsátási  jogokkal  kereskedhetnek 

annak  érdekében,  hogy  ilyen  módon  teljesítsék  a  kibocsátás-csökkentési 

kötelezettségeik egy részét. Ahogy a két projektalapú mechanizmus is, a kibocsátási 

jogok  kereskedelme  is  alapvetően  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátása 

csökkentésének  költségeit  kívánja  lefaragni,  továbbra  is  fenntartva  a  nemzeti 

intézkedések elsődlegességét.

A  Jegyzőkönyv  17.  cikke  a  kereskedelemmel  kapcsolatos  részletszabályok 

kialakítását  a Részes Felek Konferenciájának hatáskörébe utalta,  különösen annak 

ellenőrzésére,  a  Felek  beszámolóira,  a  számonkérhetőségre,  az  ehhez  kapcsolódó 

alapelvekre, módozatokra vonatkozó szabályok kialakítását147.

A Kiotói Jegyzőkönyv a kibocsátás-csökkentési kötelezettségeket valamennyi ipari 

országhoz  egyenként,  meghatározott  volumenű  szennyezési  kontingens 

144 Kiotói  Jegyzőkönyv  szerint  szabályozott  kibocsátási  jogok  kereskedelmét  külön  fejezetben 
tárgyalom tekintettel arra, hogy a közösségi rendszer kialakításának előfutáraként jelentős mértékben 
határozta meg annak kereteit.
Lásd: BÖHRINGER, C. – LÖSCHEL, A.: Internationaler Emissionshandel nach In-Kraft-Treten des Kioto-
Protokolls:  Wichtige  Rahmengröße  für  die  nationale  Klimaschutzpolitik.  ZfU  2003/2,  129-144.o., 
GRAICHEN, P. - HARDERS, E.: Die Ausgestaltung des internationalen Emissionshandels nach dem Kyoto-
Protokoll und seine nationalen Umsetzungsvoraussetzungen. ZUR 2002/2 73-80.o.,  KREIS-HOYER, P.: 
Zertifikate im Klimaschutz. (Ausgestaltung eines Systems international handelbarer Emissionsrechte) 
Wiesbaden  2000,  WINKLER, M.:  Der  Treibhausgas-Emissionshandel  im  Umweltvölkerrecht. 
Arbeitspapiere  aus dem Institut  für  Wirtschaftsrecht  (Heft  9),  Halle,  2002,  PFLÜGLMAYER,  B.:  Vom 
Kyoto-Protokoll zum Emissionshandel. Entwicklung und ausgewählte Fragen. Trauner Verlag, Linz, 
2004
145 A Jegyzőkönyv „B” Függelékében felsorolt államok
146 Lásd a Jegyzőkönyv 3. cikkét
147 Jegyzőkönyv 17. cikke
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hozzárendelésével határozza meg a Jegyzőkönyv „B” Függelékének megfelelően. A 

kibocsátási  jogok kereskedelmének  alapgondolata  abban  áll,  hogy az  államoknak 

lehetőséget nyújt arra, hogy a szennyezési kontingensüknek azt a hányadát, amelyet 

egyéb  szennyezés-csökkentési  intézkedéseiknek  köszönhetően  nem  merítettek  ki, 

további  ipari  országnak  adhatják  el.  Az  ebből  keletkező,  államok  közötti, 

kereskedelem  révén  közgazdaságilag  ott  válik  lehetővé  több  kibocsátási  jog 

begyűjtése  és  így  nagyobb  volumenű  kibocsátás-csökkentés  végrehajtása,  ahol  ez 

gazdaságilag  a  legésszerűbb,  azaz  a  legköltséghatékonyabb.  Így  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvben  elfogadásra  került  kibocsátási  jogok nemzetközi  kereskedelme  a 

környezeti  gazdaságtanból  fejlődött  ki,  ott  több  felől  vitatott,  de  környezetjogi 

szempontból eddig igencsak visszafogottan kommentált rugalmas környezetpolitikai 

eszköz.

A Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikk 10. és 11. pontjai szerint a 17. cikkel összhangban 

alapvetően  a  kibocsátási  egységekkel  való  kereskedelem  a  Keretegyezmény  I. 

Mellékletébe tartozó országok között lehetséges és azok a Jegyzőkönyv alapján az 

egyes  államoknak  kiosztásra  került,  mennyiségileg  meghatározott  csökkentési 

célokba beszámíthatók. A felek között fennálló jelentős véleménykülönbségek miatt 

azonban a kibocsátási jogok kereskedelme részleteinek kialakításáról, módozatainak, 

szabályainak  és  eljárásának  kimunkálásáról  a  Jegyzőkönyv  szövegének 

elfogadásakor  a  Felek  még  nem  tudtak  megegyezni,  ami  így  a  Felek 

Konferenciájának későbbi üléseire várt.

1. A KIBOCSÁTÁSI JOGOK KERESKEDELMÉBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Ahogyan  a  Jegyzőkönyv  17.  cikke  is  előírja148,  a  Felek  Konferenciájának ülésein 

(Bonn és Marrakesh) került sor a kibocsátási jogok kereskedelme részletszabályainak 

kidolgozására.  Így  a  Marrakeshben  meghatározott  irányelvek  szerint  az  államok 

148 17. cikk
A Részes Felek Konferenciája meghatározza a kibocsátások kereskedelmére vonatkozó – különösen 
az ellenőrzést, beszámolást és számonkérhetőséget érintő – alapelveket, módozatokat, szabályokat és 
irányelveket.  A  B.  Függelékben  szereplő  Részes  Felek  részt  vehetnek  a  kibocsátások 
kereskedelmében a 3.  cikk értelmében fennálló  kötelezettségeik teljesítése céljából.  Bármely ilyen 
kereskedelem  kiegészíti  azon  hazai  lépéseket,  melyeket  a  fenti  Cikk  értelmében  fennálló, 
mennyiségileg meghatározott kibocsátás korlátozási és csökkentési kötelezettségek teljesítése céljából 
tesznek.
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közötti  kereskedelemben  csak  azok  a  Felek  vehetnek  részt,  amelyek  az  alábbi 

feltételeket teljesítik149:

- A Kiotói Jegyzőkönyv aláíró Fele;

- A  Jegyzőkönyv  szerint  kiosztott  kibocsátási  egységek  az  abban  rögzített 

eljárás  szerint  kerültek  meghatározásra  (Jegyzőkönyv  3.  cikk  4.,  7.  és  8. 

pontja);

- Nemzeti  rendszer  fennállása,  amely  alkalmas  a  Montreali  Jegyzőkönyv150 

által  nem  szabályozott  összes  antropogén  eredetű  üvegházhatású  gáz,  a 

forrásonkénti  kibocsátások és  a  légkörből  nyelő  által  történő eltávolítások 

becslésére (Jegyzőkönyv 5. cikke);

- Éves  nyilvántartás  vezetése  az  antropogén  eredetű  kibocsátásokról 

(Jegyzőkönyv 7. cikke);

- A  nyilvántartásban  lévő  információk  benyújtása  évente  a  Részes  Felek 

Konferenciája részére (Jegyzőkönyv 5. cikk 2. pont, 7. cikk 1. pont);

- Az  átruházott  mennyiségekre  vonatkozó  pótlólagos  információk 

rendelkezésre bocsátása.

A kereskedelemben való részvétel tehát főként attól függ, hogy a Felek teljesítik-e a 

jelentéstételi  kötelezettségüket,  illetve,  hogy  a  szintén  Marrakeshben  elfogadott 

részletes végrehajtás-ellenőrzési rendszernek megfelelnek-e. 

2. A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEKRŐL

Szintén a Felek Konferenciájának marrakeshi ülésén született döntés arról is, hogy a 

rugalmas mechanizmusok egymással variálhatók,  azaz azok a kibocsátási jogok is 

átruházhatók, amelyeket a Felek a tiszta fejlesztési mechanizmus vagy az együttes 

végrehajtás keretében szereztek meg. E döntéssel a nemzetközi kereskedelem és a 

két projektalapú mechanizmus került összekapcsolásra, amely a gyakorlatban annyit 

jelent,  hogy  a  két  projektalapú  mechanizmus  keretében  elért  kibocsátás-

csökkentésekért járó kibocsátási egységeket a Felek a kiotói vállalásaik teljesítésére 

is  felhasználhatják.  Ezzel  a  Felek  tovább  növelték  a  rendszer  rugalmasságát.  A 

149 Decision  18/CP.7,  FCCC/CP/2001/13/Add.  2,  21.01.2002,  50.p.  (Marrakesh) 
(http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a02.pdf#page=5)
150 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (1987)
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marrakeshi határozat151 alapján az alábbi egységek léteznek a kiotói rendszeren belül: 

„kiutalt/kiosztott mennyiségi egységek (AAU)152”, „kibocsátás-csökkentési egységek 

(ERU)153”,  „igazolt  kibocsátás-csökkentési  egységek  (CER)154”,  „eltávolítási 

egységek (RMU)155”. Attól függően, hogy az egység mely eljárásban szerepel, eltérő 

kifejezés használatos. Így „kiutalt/kiosztott mennyiségi egységek” azok az okiratilag 

kiállított  kibocsátási  jogok,  amelyekkel  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  B.  függelékében 

felsorolt  államok  kereskedhetnek,  ezeket  a  Felek  a  kibocsátás-csökkentési 

kötelezettségvállalásaik  alapján  kaphatják  meg.  A  további  három  egységnél  a 

különböző  kibocsátás-csökkentések  kerülnek  elismerésre.  Így  „kibocsátás-

csökkentési egységként” kerül nyilvántartásra az az egység, amely a Jegyzőkönyv 6. 

cikke  szerinti  mechanizmus  („együttes  végrehajtás”)  keretében  elért  kibocsátás-

csökkentésért;  „igazolt  kibocsátás-csökkentési  egységként”  pedig  az  az  egység, 

amelyet a Jegyzőkönyv 12. cikke szerinti „tiszta fejlesztési mechanizmus” keretében 

elért  kibocsátás-csökkentésért  állítható  ki.  Végül az „eltávolítási  egységek” a  már 

kibocsátott üvegházhatású gázok légkörből nyelő által történő eltávolítása esetében 

adhatók ki (pl. erdőtelepítés)156. 

A  mindenkori  egységek  kiszámolásakor  az  egész  világra  kiterjedő  felmelegedési 

potenciálokat  kell  figyelembe  venni157,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvben  szabályozott  hat  üvegházhatású  gáz  kibocsátott  mennyisége 

egységes mértékegységgel - az éghajlatváltozásra gyakorolt hatásaiknak megfelelően 

- egy tonna széndioxid-egyenérték alapján kerüljön meghatározásra.

151 Decision  16/CP.7  Guidelines  for  the  implementation  of  Article  6  of  the  Kyoto  Protocol 
(Marrakesh) FCCC/CP/2001/13/Add.2 (http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a02.pdf#page=5)
152 AAU - assigned amount unit
153 ERU – emission reduction unit
154 CER – certified emission reduction unit
155 RMU - removal unit
156 Egy egység egy tonna CO2-egyenértéknek felel meg.
157 Decision 2/CP.3, 11.12.1997, FCCC/CP/1997/7/Add. 1, 18.03.1998. 
„3.  Reaffirms  that  global  warming  potentials  used by  Parties should  be  those  provided by the 
Intergovernmental  Panel  on Climate Change in its Second Assessment Report  (“1995 IPCC GWP 
values”)  based  on the effects  of  the  greenhouse  gases  over  a  100-year  time horizon,  taking into 
account the inherent and complicated uncertainties involved in global warming potential estimates. In 
addition, for information purposes only, Parties may also use another time horizon, as provided in the 
Second Assessment Report;”
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3. A NEMZETI REGISZTEREKRŐL

Valamennyi, a Keretegyezmény I. melléklete alá tartozó államnak kötelezettsége a 

nemzeti regiszter vezetése, amelyben minden egyes kötelezettségi időszak kezdetével 

azokat a „kiutalt mennyiségi egységeket (AAU)” rögzítik, amelyek megfelelnek - a 

Kiotói  Jegyzőkönyv  3.  cikk  7.  és  8.  pontjaiban  található  számítás  alapján  -  a 

Szerződő  Fél  mindenkori  kibocsátás-csökkentési  kötelezettségének.  Ugyanígy 

szerepelniük kell ebben a regiszterben az „eltávolítási egységeknek”, amelyek annak 

a  kibocsátási  mennyiség  csökkentésnek  felelnek  meg,  amelyet  az  üvegházhatású 

gázok csökkentésével értek el. Valamennyi kibocsátási egységhez hozzá rendelnek 

egy sorozatszámot, amely alapján mind a kötelezettségi időszak, mind a Szerződő 

Fél  beazonosítható.  A  kereskedés  megkezdése  előtt  a  Szerződő  Félnek  „kiutalt 

kibocsátási  egység”  vagy az  „eltávolítási  egység”  a  nemzeti  regiszter  kibocsátás-

csökkentési egységévé alakul át. Ez akként történik, hogy az egységhez egy számot 

rendelnek,  amely  alapján  beazonosítható  az  a  projekt,  amelyre  az  adott  egység 

meghatározásra  került.  A pótlólagos  kötelezettségi  időszak  (ez  nem más,  mint  a 

megállapított  kötelezettségi  időszak  befejezését  követő  100  nap)  befejezése  előtt 

valamennyi félnek azokat az egységeket, amelyeket az adott kötelezettségi időszakra 

határoztak  meg,  egy  ún.  felhasználási  számlára158 kell  helyezniük  (könyvelniük). 

Ezeket  az  egységeket  csak  ezután  lehet  az  adott  fél  kibocsátás-csökkentési 

kötelezettségeire elszámolni. A Fél azonban az egységeket egy ún. törlési számlára159 

is  könyvelheti.  Ezek  aztán  törlésre  kerülnek  anélkül,  hogy  azokat  a  kibocsátás-

csökkentési kötelezettségekre el lehetne számolni. Ilyen módon tovább növelhetők a 

kibocsátás-csökkentési kötelezettségek akár a szerződő fél kezdeményezésére, akár 

az  egységek  civil  szervezetek  (például  környezetvédelmi  szervezetek)  általi 

megvásárlásával.  Azok  az  egységek,  amelyeket  a  törlési  számlára  vagy  a 

felhasználási számlára könyveltek, a következő kötelezettségvállalási időszakra nem 

vihetők  át.  Ezáltal  a  kereskedelemből  kivonják  ezeket  az  egységeket,  ami  így 

megdrágíthatja  a  kibocsátási  egységek  piaci  árát,  hiszen  az  adott  „jószágból”  (a 

kibocsátási egységekből) kevesebb lesz a piacon és ez az egyes esetekben akár ahhoz 

is  vezethet,  hogy  a  hiányzó  kibocsátási  egységek  magasabb  áron  történő 

megvásárlása helyett az adott kibocsátó a kibocsátás-csökkentő beruházások mellett 

158 account for assigned amount
159 cancellation account
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dönt,  mert  az  ekkor  már  esetleg  költséghatékonyabb  megoldásnak  bizonyul  a 

számára.

4. A VÁLLALATOK, MINT A KERESKEDELEM RÉSZTVEVŐI

A  szabályozás  kifejezetten  lehetővé  teszi  a  160„jogi  egységek”,  így  a  gazdasági 

társaságok részvételét a kibocsátási jogok kereskedelmében. A 18/CP.7 határozat 5. 

pontja161 szerint valamennyi  Szerződő Fél, amely „jogi egységeket” hatalmaz meg 

arra, hogy kibocsátási  egységeket ruházzanak át és/vagy szerezzenek meg,  felelős 

azért,  hogy  a  Szerződő  Fél  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  foglalt  kötelezettségeit 

teljesítse. Ebben az esetben az adott Szerződő Fél köteles listát vezetni valamennyi a 

kereskedelemben résztvevő vállalatról  és ezt  a Titkárság,  valamint a nyilvánosság 

számára  hozzáférhetővé  tenni.  Abban  az  esetben  nem  ruházhatnak  át  vagy/és 

szerezhetnek  meg  kibocsátási  egységeket  a  vállalatok,  ha  az  őket  meghatalmazó 

Szerződő  Fél  az  államok  közötti  kibocsátási  jogok  kereskedelmére  vonatkozó 

részvételi feltételeknek nem vagy már nem tesz eleget.

5. A KERESKEDELEM KORLÁTOZÁSA – A TARTALÉKKÉPZÉS

A  Kiotói  Jegyzőkönyvben  szabályozott  államok  közötti  kibocsátási  jogok 

kereskedelme terjedelmileg erősen korlátozott,  ezért  a Szerződő Felek Marrakeshi 

Konferenciáján  rögzítésre  került,  hogy  valamennyi  Szerződő  Fél  köteles 

készenlétben tartani  a nemzeti  regiszterében  ún. tartalékot a  kötelezettségvállalási 

időszakra.  A  tartaléknak  tartalmaznia  kell  mindhárom  rugalmas  mechanizmusból 

származó  kibocsátási  egységet.  Ez  a  tartalék  meghatározott  számú  kibocsátási 

egységből  áll,  amellyel  nem  lehet  kereskedni.  Ennek  megfelelően  a  kereskedési 

időszak végéig a Szerződő Félnek legalább a kiutalt kibocsátási egységek 90%-ának 

vagy az előző évi kibocsátások ötszörösének (a két érték közül az alacsonyabbat kell 
160 5. Transfers and acquisitions between national registries shall be made under the responsibility of 
the Parties  concerned  in  accordance  with  the  provisions  in  decision  -/CMP.1 (Modalities  for  the 
accounting of assigned amounts). A Party that authorizes legal entities to transfer and/or acquire under 
Article 17 shall remain responsible for the fulfilment of its obligations under the Kyoto Protocol and 
shall ensure that such participation is consistent with the present annex. The Party shall maintain an 
up-to-date list  of  such entities  and make it  available to the secretariat  and the public  through its 
national registry. Legal entities may not transfer and/or acquire under Article 17 during any period of 
time in which the authorizing Party does not meet the eligibility requirements or has been suspended. 
Decision  18/CP.7,  FCCC/CP/2001/13/Add.2,  21.01.2002.,  50.o. 
(http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a02.pdf#page=50)
161
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alapul  venni)  megfelelő  mennyiségű  kibocsátási  egységet  kell  tartalékolnia.  E 

kötelezettség  betartása  feltétele  annak,  hogy  a  Szerződő  Fél  a  kibocsátási  jogok 

kereskedelmében  részt  vehessen  és  annak  során  egységeket  ruházhasson  át. 

Amennyiben  a  tartalék  mennyiségének  utólagos  kiszámolása  vagy  kibocsátási 

egységek  törlése  ahhoz  vezetne,  hogy  a  tartalék  mennyisége  az  adott 

kötelezettségvállalási időszakra nagyobb, mint amennyi kibocsátási egységet az adott 

Szerződő  Fél  ténylegesen  regisztrált,  akkor  az  adott  Szerződő  Felet  a  Titkárság 

értesíti,  és  30 napon belül  a  kibocsátási  egységek állományát  további  kibocsátási 

egységek vásárlásával a szükséges szintre kell hoznia162.

Ezzel az eljárással lehet megakadályozni a „kibocsátási egységek kiárusítását”. Az a 

Szerződő Fél ugyanis, aki a saját kötelezettségeit nem tudja teljesíteni, nincsen abban 

a helyzetben, hogy kibocsátási egységeket adjon el. Azaz, az adott Szerződő Fél csak 

abban az esetben kereskedhet, ha a kibocsátás-csökkentési kötelezettségeit nagyrészt 

a saját  országában teljesítette.  Tehát a kereskedés tárgya  a  „kibocsátási  egységek 

többlete”. A 90%-os szabály bevezetése ahhoz vezet, hogy az egész piacon csak a 

kibocsátási jogok 10%-ával lehet kereskedni. Ez mindenképpen jelentős korlátozása 

a  kereskedelmi  rendszernek.  Ennek  célja  az,  hogy  az  államok  részére  ne  váljék 

lehetővé,  hogy a kibocsátás-csökkentési  kötelezettségeiket akként teljesítsék,  hogy 

kizárólag  másik  államokban  (pl.  fejlődő  országokban)  végrehajtandó  kibocsátás-

csökkentési  intézkedésekbe  invesztálnak.  Még  a  tőkeerős  országoknak  is 

kötelességük,  hogy  (elsődlegesen)  saját  országukban  tegyenek  nemzeti 

intézkedéseket a kibocsátások csökkentéséért163.

162 GIESBERTS, L.- HILF. J.: i.m. 33.o.
163 GIESBERTS, L. - HILF, J.: i.m. 33.o
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IV. FEJEZET

A JEGYZŐKÖNYV HATÁLYÁRÓL ÉS HATÁLYBALÉPÉSÉRŐL

1. A JEGYZŐKÖNYV HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ, ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK

A  Kiotói  Jegyzőkönyv  értelmében  az  üvegházhatású  gázok  a  Jegyzőkönyv  „A” 

Függelékében felsorolt gázok: a széndioxid (CO2), amely a globális felmelegedésért 

elsősorban felelős üvegházhatású gáz, és amely jórészt az energiafelhasználás és a 

fosszilis  tüzelőanyagok  használata  folytán  keletkezik.  Ezt  követi  a  metán (CH4), 

melynek fő forrásai a mezőgazdaság (az állatok emésztési folyamata), a hulladékok 

(lerakók) és az energia (szénbányászat és földgáz elosztás). A dinitrogén-oxid (N2O), 

mint  ipari  gáz,  amely  a  salétromsav  és  az  adipinsav  előállítása,  valamint  a 

mezőgazdaságban  történő  műtrágya-felhasználás  során  keletkezik.  Ide  tartoznak 

továbbá  a  részben  halogénezett  fluorszénhidrogének (H-FCKW),  amelyek 

keletkezése az utóbbi években jelentősen megnőtt, tekintettel arra, hogy ezt az ipari 

gázt  alkalmazzák  a  CFC164 helyett,  melynek  alkalmazását  a  Montreáli 

Jegyzőkönyvben165 rögzítettek  szerint,  mint  az  ózonréteget  lebontó  anyagot, 

betiltották.  Végül  a  perfluorozott  szénhidrogének (FKW),  amelyek  az  alumínium 

olvasztása során keletkeznek (főként égető berendezésekben) és a  kén-hexafluorid 

(SF6),  amely  ipari  gázt  a  magnézium  előállítása  során  a  magas  feszültségű 

berendezésekben alkalmazzák166.

A  teljesen  halogénezett  fluorszénhidrogének  (FCKW)  nem  tartoznak  a  Jegyzőkönyv  hatálya  alá, 

mivel  azok  már  a  sztratoszférikus  ózonréteg  védelméről  szóló  Bécsi  Egyezményben167,  majd  a 

konkrétabb kötelezettségeket előíró, illetve azokat szigorító az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 

Montreali  Jegyzőkönyvben168 kerültek  szabályozás  alá.  Az  Éghajlatváltozási  Keretegyezmény  4. 

cikkely 1. pontjának a) pontja is akként rendelkezik, hogy valamennyi Fél a Felek Konferenciájának 

rendelkezésére  bocsátja  a  nemzeti  áttekintéseket  mindazon antropogén  eredetű  üvegházhatású  gáz 

164 halogénezett szénhidrogének (kloro-fluorokarbonok)
165 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (1987)
166 HORVÁTH Sz.:  A megújuló energiaforrások támogatása szabályozásának kialakulása az Európai  
Unióban. Acta Juridica Et Politica, Tomus LXVI. Fasciculus 11. Szeged, 2004, 9.o.
167 1985. március 22-én fogadták el.  A szövegét  az Európai  Közösség a HL L 297, 1988. 10.31. 
10-20.o. tette közzé.
168 1987. szeptember 16-án fogadták el. A szövegét az Európai Közösség a HL L 297, 1988. 10.31. 
21-28.o. tette közzé. Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (1987)
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forrásonkénti emisszióiról és a légkörből nyelők által történő eltávolításáról, amelyek nem tartoznak a 

Montreali Jegyzőkönyv hatálya alá. 

A Kiotói Jegyzőkönyv 2. cikk 1. pontjának a) pont (ii) alpontja szerint egyebekben a 

Felek kötelezettsége a Montreali Jegyzőkönyv által nem szabályozott üvegházhatású 

gázok nyelőinek és tározóinak védelme és erősítése.

2. A „NON-COMPLIANCE
169” ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK170

A Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó tárgyalások releváns kérdése volt, hogy sújthatók-e 

és  ha  igen,  akkor  milyen  szankciókkal  azok  a  Szerződő  Felek,  akik  a 

Jegyzőkönyvből  eredő  kibocsátás-csökkentési  kötelezettségeiknek  nem  tesznek 

eleget.  Kézenfekvő  ugyanis,  hogy  egy  nemzetközi  szerződés  –  mint  a  Kiotói 

Jegyzőkönyv is – hatékonysága nagyban függ attól, hogy mennyiben kényszeríthetők 

ki az abban foglalt kötelezettségvállalások a Szerződő Felekkel szemben. Jóllehet a 

Keretegyezmény  12.  cikkelyében171 szerepel  a  Szerződő  Felek  jelentéstételi 

kötelezettsége, mint a végrehajtás ellenőrzésének egyik eszköze, azonban a jelentés 

alapján megállapított végrehajtási deficit esetén alkalmazandó jogkövetkezmények a 

Kiotói Jegyzőkönyvben nem kerültek rögzítésre.

A végrehajtás ellenőrzési rendszerének kialakítása során kiindulópontként a Kiotói 

Jegyzőkönyv  18.  cikke  szolgálhat,  amely  eredetileg  előírja,  hogy  „a  Kiotói  

Jegyzőkönyv  Részes  Felei  találkozójaként  is  szolgáló  Részes  Felek  Konferenciája 

első ülésszaka alkalmával  megfelelő  és hatékony eljárásokat  és mechanizmusokat 

fogad  el  azon  esetek  megállapítására  és  kezelésére,  amikor  nem  teljesítik  e 

Jegyzőkönyv  rendelkezéseit,  beleértve  a  következmények  indikatív  jegyzékének172 

kidolgozását, amelyhez számításba veszik a nem teljesítés okát, típusát, mértékét és 

gyakoriságát”.  A  kötelezettségek  nem  teljesítése  esetén  tehát  nemcsak  annak 

megállapítása,  hanem  annak  kezelése  is  szükséges,  hiszen  megfelelő 

szankciórendszer  kialakítása  nélkül  nem  lehetséges  a  Jegyzőkönyvben  vállalt 

kötelezettségek  és  célok  hatékony  végrehajtása.  A  klasszikus  szankciók  mellett 

azonban ún. támogatási következményeket is be kell vezetni. Ennek hátterében főként 
169 nemteljesítés - „szabály be nem tartása”
170 Lásd erről  bővebben:  OBERTHÜR, S. - MARR,  S.:  Das System der Erfüllungskontrolle des Kyoto-
Protokolls: Ein Schritt zur wirksamen Durchsetzung im Umweltvölkerrecht. ZUR 2/2002, 81-89.o.
171 „A végrehajtással kapcsolatos információk közlése” címmel
172 Ilyen  jegyzék  például  már  elfogadásra  került  a  Montreáli  Jegyzőkönyvhöz  kapcsolódó  non-
compliance eljárással összefüggésben.
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az a  gondolat  húzódik  meg,  hogy a  Felek kötelezettségeik  nem teljesítése  esetén 

sokkal  kevésbé  az  akarat,  mintsem  a  megfelelő  eszközök  rendelkezésre  állása 

hiányzik. 

A  Kiotói  Jegyzőkönyv  fenti  rendelkezése  tehát  a  Jegyzőkönyv  Részes  Felei 

találkozójaként  is  szolgáló  Részes  Felek  Konferenciájára  delegálja  „megfelelő  és 

hatékony eljárásokat és mechanizmusok”  elfogadását,  a „következmények indikatív  

jegyzékének” kidolgozását. 

A Jegyzőkönyv 18. cikk 2. mondata szerint  a kötelező érvényű következményekkel  

járó  eljárások  és  mechanizmusok  e  Jegyzőkönyv  módosításával  fogadhatók  el.  A 

Részes Feleknek mindent el kell követniük annak érdekében, hogy a Jegyzőkönyvet 

egyhangúsággal  módosíthassák,  ugyanakkor  a  Jegyzőkönyv  20.  cikk  3.  pontja 

értelmében „amennyiben az egyhangú megállapodásra irányuló minden erőfeszítést  

megtettek  és  nem  jutottak  megállapodásra,  utolsó  lehetőségként  a  módosítás  

elfogadható a találkozón jelenlévő és szavazó Részes Felek háromnegyedes többségi  

szavazatával.”

Végül  a  Részes  Felek  Konferenciájának  bonni  ülésszakán  (COP-5)  sikerült  a 

Feleknek  a  végrehajtás  ellenőrzésére  vonatkozó  eljárást  kialakítani,  de  a 

folyamatosan  felmerülő  további  vitapontok  megakadályozták  az  erről  való 

döntéshozatalt.  Marrakeshben  (COP-7)  azonban  sikerült  ezeket  a  pontokat  is 

rendezni és így végleges döntés születhetett173. A döntő kérdésnek a megválaszolása 

– miszerint a végrehajtás ellenőrzése során meghozandó intézkedések jogi kötőerővel 

bírnak-e vagy sem – azonban elmaradt. 

Ezt akként kerülték meg a Felek, hogy miután a végrehajtás ellenőrzésére vonatkozó eljárást a Kiotói 

Jegyzőkönyv 18. cikke szerint kell elfogadni, a Felek 18. cikkre való általános utalással – annak 1. és 

2.  mondata  közötti  különbségtétel  nélkül  –  nyitva  hagyták  azt  a  kérdést,  hogy  vajon  ennek  az 

elfogadására egyszerű határozattal (ebben az esetben jogi kötőerő nélkül) vagy Szerződésmódosítással 

(így akkor jogi kötőerővel bírva) kerüljön sor.

Meg  kell  viszont  jegyezni,  hogy  amennyiben  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  Részes  Felei  a  végrehajtás 

ellenőrzéséről hozandó döntést a Jegyzőkönyv módosításával hajtják végre, úgy az egyes államoknak 

lehetőségük  van  arra,  hogy  a  Jegyzőkönyv  ratifikálásának  elhalasztásával  vagy  akár  teljes 

elmaradásával a végrehajtás ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségek alól teljesen kivonják magukat. 

173 Decision 24/CP.7. Procedures and mechanisms relating to compliance under the Kyoto Protocol 
FCCC/CP/2001/13/Add.3
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Az elfogadott és a Jegyzőkönyvben rögzített célok betartását biztosító végrehajtási 

rendszer  szerint  amennyiben  valamely  állam  nem  teljesíti  a  számára  előírt 

kibocsátás-csökkentési célt, úgy a következő kötelezettségvállalási időszakban 30%-

kal  megnövelve  pótolhatja  azt,  amelyre  vonatkozóan  végrehajtási  tervet174 kell 

készítenie a nemteljesítés megállapításától számított 3 hónapon belül175, valamint ez 

az állam nem adhat el kibocsátási egységet. 

Az  EU  tagállamai176 vonatkozásában  a  közös  8%-os  csökkentés  az  irányadó  a  „burden  sharing 

agreement” alapján. Amennyiben valamely EU-tagállam nem teljesíti a számára előírt csökkentési 

célt,  azonban  a  Közösség  a  számára  előírt  kibocsátás-csökkentést  eléri,  úgy  nem vonatkoznak  a 

tagállamra  a  nemteljesítésre  előírt  rendelkezések177.  Az  Európai  Bizottság  azonban  egy  esetleges 

nemteljesítés  esetén  eljárást  indíthat,  sőt  ebben  az  esetben  pénzbírságot  is  kiszabhat  az  adott 

tagállamra. A 2004. május 1-jével csatlakozott 10 új tagállam178 pedig kötve van a saját kibocsátás-

csökkentési  céljaihoz  (ami  Magyarország  esetében  6%-os  csökkentést  jelent),  ahogyan  annak 

megállapítására a Kiotói Jegyzőkönyvben sor került179, továbbá ezek a tagállamok kötelesek az erre 

vonatkozó egyéb EU-rendelkezéseket is betartani.

Azokkal  az  államokkal  szemben  alkalmazható  szankciókat,  amelyek  a 

kötelezettségeiknek nem tettek eleget, a marrakeshi konferencián dolgozták ki180. A 

szankciómechanizmus általános jellegű, abban nem lelhető fel speciális a kibocsátási 

jogok  kereskedelmére  vonatkozó  elem.  Az  adott  szerződő  fél  meghatározott 

eszközökből  való  kizárása  mellett  pénzbüntetés  fizetése  is  szerepel  a  szankciók 

között181.

174 Development of a plan
175 FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 XV. Consequences applied by the Enforcement Branch 1.a)
176 itt kizárólag az EU-15-öt kell értenünk
177 Erről  lásd  a  Burden  Sharing  Agreement-et:  Az  Egyesült  Nemzetek  éghajlatváltozási 
keretegyezménye  Kiotói  Jegyzőkönyvének  az  Európai  Közösség  nevében  történő  jóváhagyásáról, 
valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről szóló 2002/358/EK tanácsi határozat 
(HL  L  130,  2002.05.15.),  valamint  a  Bizottság  2006/944/EK  határozatát  a  2002/358/EK  tanácsi 
határozat értelmében a Közösség és egyes tagállamai számára a Kiotói Jegyzőkönyv alapján előírt 
kibocsátási szintek meghatározásáról (HL L 358, 2006. 12.16., 87-89.o.)
178 A dolgozat gépiaratának lezárása 2006. december 31.
179 Lásd Kiotói Jegyzőkönyv „B” függelékét.
180 FCCC/CP/2001/13/Add.3 P. 64. Decision 24/CP.7 
Procedures and mechanisms relating to compliance under the Kyoto Protocol
181 GIESBERTS L.- HILF J.: i.m. 32.o.
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3. A JELENTÉSTÉTEL

A  kötelezettségi  időszak  végén  a  Szerződő  Felek  kötelesek  jelentést  készíteni  a 

Titkárság  részére,  amely  alapján  a  Titkárság  elkészíti  saját  jelentését,  majd  azt 

eljuttatja a Részes Felek Konferenciájának, a Végrehajtási Bizottságnak182, valamint 

az  adott  Szerződő  Félnek.  Ebből  megállapítható  az  adott  kötelezettségvállalási 

időszakban  a  Szerződő  Fél  tényleges  kibocsátás-csökkentése183 és  a  felhasználási 

számlán184 lévő kibocsátási egységek száma. Az egyenlegből kiderül, hogy átvihetők-

e  a  kibocsátási  egységek  a  következő  kötelezettségvállalási  időszakra,  vagy  a 

Szerződő  Félnek  további  kibocsátási  egységeket  kell  vásárolnia  ahhoz,  hogy  a 

kötelezettségeit  teljesíteni  tudja.  Ilyen  módon  a  kötelezettségi  időszak  végén 

megvizsgálható,  hogy a  résztvevő államok  a  vállalt  kötelezettségeiket  mennyiben 

teljesítették.

4. A JEGYZŐKÖNYV HATÁLYBA LÉPÉSE

 „A Jegyzőkönyv attól a naptól számított kilencvenedik napon lép hatályba, amely  

napon az Egyezmény nem kevesebb, mint 55 Részese – beleértve az I. Függelékben 

felsorolt  azon  Részes  Feleket,  amelyek  az  I.  Függelékben  felsorolt  Részes  Felek  

1990.  évi  összes  szén-dioxid  kibocsátásának  legalább  55  %-át  adják  –  letétbe  

helyezték megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratukat.185”

A Jegyzőkönyv tehát csak a fenti konjuktív feltételek teljesülésével léphet hatályba. 

Egyrészt  szükséges,  hogy  az  aláíró  Felek  közül  legalább  55  Fél  ratifikálja  a 

dokumentumot,  amely  rövid  időn  belül  teljesíthetővé  vált186.  Azonban  a  másik 

feltétel,  miszerint  ezek  a  Szerződő  Felek  együttes  kibocsátása  érje  el  az  I. 

Függelékben  felsorolt  Részes  Felek  1990.  évi  összkibocsátásának  55%-át,  már 

sokkal  nagyobb kihívást  jelentett.  E kettős  feltétel  indoka főként  az volt,  hogy a 

legnagyobb  üvegházhatású  gázok  kibocsátóinak  –  különös  tekintettel  például  az 

Amerikai  Egyesült  Államokra  (a  világ  üvegházhatású  gáz  kibocsátásának  35%-át 

adja)  vagy Oroszországra  (17,4%)  –  ratifikációja  nélkül  ne  léphessen  hatályba  a 
182 Compliance Committee
183 Commitment Period
184 account for aasigned amount
185 Jegzyőkönzv 25. cikk 1. pontja (Ez az ún. „doppelte Auslöserklausel”)
186 2002. május 23-án, az izlandi ratifikációval teljesült ez a feltétel.
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Kiotói  Jegyzőkönyv,  hiszen  enélkül  az  nem érheti  el  globális  céljait.  Hiába  volt 

teljesíthető  az  első  feltétel,  mindaddig,  amíg  valamely  nagyhatalom  (ill.  nagy 

kibocsátó) nem ratifikálta a Jegyzőkönyvet, a pesszimista hangok már a Jegyzőkönyv 

„haláláról”  szóltak,  hiszen sem a Buenos Airesben, sem a Bonnban, sem pedig a 

Hágában  megrendezett  Részes  Felek  Konferenciáján  nem  sikerült  előrelépéseket 

tenni a Jegyzőkönyv hatálybalépését illetően.

Az USA már a Rioi csúcsértekezlettől  kezdve rossz szemmel nézte,  hogy a világ 

legtöbb  állama  az  üvegházhatású  gázok,  különösen  a  szén-dioxid  kibocsátásának 

csökkentését tűzte ki célul. Ez érthető is, hiszen mindmáig az Egyesült Államok a 

világ legnagyobb fosszilis energiatermelő és -fogyasztó országa. A CO2-kibocsátás 

kötelező  csökkentésének  megakadályozása  érdekében  több  javaslatot  is  tettek, 

mindezek  ellenére  az  USA Bill  Clinton  elnöksége  idején  mégis  aláírta  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvet.  2001  elején  az  addig  is  igencsak  kiélezett  helyzet  az  Amerikai 

Egyesült  Államokban lezajlott elnökválasztással  tovább fokozódott.  Míg a Clinton 

vezette  kormány  az  Egyesült  Államok  multilaterális  környezeti-  és 

klímaegyezményekhez  való  csatlakozása  terén  igencsak  visszahúzódó  politikát 

folytatott,  de  alapjában  véve  pozitívan  viszonyult  azokhoz,  addig  az  újonnan 

megválasztott elnök, mint az egyik kőolajkonszern egykori menedzsere George W. 

Bush igencsak hamar egyértelművé tette (már választási kampányában is187), hogy az 

Amerikai Egyesült Államok a Kiotói Jegyzőkönyvet semmilyen körülmények között 

nem fogja ratifikálni188. 

A Jegyzőkönyv ilyen egyértelmű elutasítása az Egyesült Államok részéről a Poszt-

Kiotó-folyamat  megtorpedózásával  fenyegetett.  Az  Amerikai  Egyesült  Államok 

véglegesnek tűnő távolmaradása189 a  Jegyzőkönyvtől  egyebekben azt  is  jelentette, 

hogy  a  későbbiekben  a  Feleknek  nem  kell  tekintettel  lenniük  e  nagyhatalom 

érdekeire.  Ezzel  a  Jegyzőkönyv  hatálybalépése  szempontjából  megerősödött  a 

187 Bush elnök „fatally flawed”-nek nevezte a Kiotói Jegyzőkönyvet 
Lásd: DAYNES, B. W. – SUSSMAN, G.: The „Greenless” Reponse to Global Warming. Current History, 
2005/12, 438-444.o. 
188 MÜLLER-KRAENNER,  S.  -  KNOSPE,  Ch.:  Klimapolitik.  Handlungsstrategien  zum  Schutz  der  
Erdatmosphäre. Birkhäuser Verlag, Basel, 2001, 192.o.
189 Az Amerikai Egyesült Államok mind a mai napig nem ratifikálta a Kiotói Jegyzőkönyvet.
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további  JUSSCANNZ-tagok190 és  Oroszország  –  mint  a  CEIT-államok191 egyik 

tagjának – pozíciója.

2001.  tavaszán  már  világosan  látszott,  hogy  az  egyedüli  lehetőség  Oroszország 

ratifikációja  maradt,  ugyanis  csak  az  Orosz  Föderáció  rendelkezett  a  fejlett  ipari 

országok közül olyan gazdasági potenciállal, illetve kibocsátási volumennel, amely 

lehetővé  tehette  a  Jegyzőkönyv  hatályba  lépésre  vonatkozó  rendelkezéseinek 

teljesülését. Az orosz vélemények a ratifikáció kérdésében mindvégig megosztottak 

voltak. A jogalkotási folyamat szabályai szerint elsőként az orosz kormánynak kell 

rábólintania  a  Jegyzőkönyvre,  majd  az  megküldi  a  ratifikálásra  vonatkozó 

törvénytervezetet az alsóháznak, amely továbbítja azt a felsőháznak, végül a törvényt 

az elnök írja alá.

A Felek Konferenciájának következő ülésszakán (COP-7) megvitatásra kerültek azok 

a  vitás  kérdések,  amelyek  a  további  ratifikációk  körül  keletkeztek,  ennek 

következményeként  megkezdődött  egy  ún.  ratifikációs  hullám,  főként  az  I. 

mellékletben  felsorolt  országok  vonatkozásában,  amiben  nagy  szerepe  volt  az 

Európai Közösségnek.

A Felek Konferenciájának Újdelhiben megtartott következő ülésszakán (COP-8) nem 

hoztak figyelemreméltó döntéseket. Időközben a JUSSCANNZ-csoport tagjai közül 

Norvégia, Japán, Kanada és Új-Zéland is ratifikálták a Jegyzőkönyvet. 2002. május 

31-én  az  Európai  Közösség  és  annak  tagállamai  a  ratifikációs  dokumentumaikat 

közösen helyezték letétbe az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál. Oroszország azonban 

–  annak  többszöri  kilátásba  helyezése  ellenére  –  nem  tett  eleget  ratifikációs 

ígéretének.  Erre  a  patt  helyzetre  a  Felek  Konferenciájának  kilencedik  ülésszaka 

(COP-9) sem tudott jobb befolyással lenni.

Végül 2004. november 17-én Oroszország, mint a kibocsátások 17,4%-át képviselő 

Fél, ratifikálta a Kiotói Jegyzőkönyvet. Ezzel a konjuktív feltételek megvalósulását 

követő  90.  napon,  azaz  2005.  február  16-án  a  Jegyzőkönyv  hatályba  léphetett, 
190 JUSSCANNZ-csoport tagjai azok az ipari országok, amelyek nem tartoznak az Európai Közösség 
tagjai  közé,  országok elnevezéseinek  kezdőbetűiből állt  össze a  JUSSCANNZ-mozaikszó.  Így  ide 
tartoznak: Japán (J), Egyesült Államok (US), Svájc (S), Kanada (C), Ausztrália (A), Norvégia (N) és 
Új-Zéland (NZ).
191 CEIT  (Countries  with  Economies  in  Transition)  –  A  Jegyzőkönyv  B.  függelékében  felsorolt 
államok  közül  azok,  amelyeknél  a  Jegyzőkönyv  elfogadásakor  a  piacgazdaságra  való  áttérés 
folyamata még tartott. 
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felcsillantva  a  reményt,  a  benne  foglalt  célok  tényleges  megvalósulására. 

Oroszország  ratifikációjával  a  Jegyzőkönyvet  elfogadók  és  azt  a  hazai  jogukba 

beépítő  Felek  immáron  az  összkibocsátás  61,6%-át  érik  el192,  meghaladva  a 

szükséges  55%-ot.  Jelenleg az alábbi  aláíró  felek nem ratifikálták  a Jegyzőkönyv 

szövegét: Ausztrália, Horvátország, Kazahsztán és az Amerikai Egyesült Államok193.

A  Kiotói  Jegyzőkönyv  új  lendülete  azonban  itt  nem  állt  meg,  az  orosz  ratifikáció  szándékának 

bejelentésével  szinte  párhuzamosan  jelentette  be  Nigéria  is,  hogy  hajlandó  ratifikálni  a 

Jegyzőkönyvet194. Nigéria ratifikációja nem csak azért jelentős, mert az OPEC-államok egyik tagja, 

hanem azért is, mert az egyik legnépesebb állam a Földön195.

Valószínűleg a klímaváltozás elleni küzdelem egy másik, a Kiotói Jegyzőkönyvtől 

eltérő útját választja majd az USA, Ausztrália, Dél-Korea, India és Kína. Ausztrál 

kezdeményezésre  egy  saját  klímavédelmi  egyezményt  kívánnak  létrehozni.  Az 

ausztrál  környezetvédelmi  miniszter196szerint  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  foglalt 

kötelezettségek nem elég hatékonyak,  mivel  kötelezettségei  számos  országra nem 

vonatkoznak.  Az  új  klímavédelmi  egyezményben  a  részes  fejlett  ipari  országok 

legfontosabb kötelezettsége az lenne, hogy modern, környezetkímélő technológiákat 

fejlesszenek ki, majd ezeket adják át Kínának ill. Indiának, akiknek így ténylegesen 

lehetőségük nyílna az üvegházhatású gázok emissziójának csökkentésére. Az ausztrál 

ellenzék  ezzel  szemben  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  mielőbbi  ratifikációját  kérte  a 

kormánytól. Emlékeztettek arra, hogy Ausztráliában azért maradt el a Jegyzőkönyv 

törvénybe foglalása, mert az abban foglalt kötelezettségek teljesítése kedvezőtlenül 

érintené  az  ország  szén-  és  földgázexportját.  Ezeknek  az  országoknak  a 

klímaváltozással  kapcsolatos  álláspontja  azért  nagyon jelentős,  mert  a világ teljes 

üvegházgáz-emissziójának közel 40%-ért felelősek.

A Jegyzőkönyv  elfogadásával,  ratifikálásával  várakozó és hezitáló  Felek esetében 

nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről sem, hogy a Jegyzőkönyv – a COP-3 

192 A Jegyzőkönyvet ratifikáló államok lakosai a világ népességének mintegy 85%-át képviselik.
193 2006. december 31-ei állapot szerint
Időközben Ausztrália is bejelentette, hogy nem kívánja ratifikálni a Jegyzőkönyvet.
194 OTT,  H. E. –  BROUNS,  B. –  STERK,  W. – WITTNEBEN,  B.:  It takes two to tango – Climate Policy at  
COP-10 in Buenos Aires and Beyond. JEEPL 2005/2, 84-92.o.
195 140 millió lakosa van
196 Lásd az ausztrál környezetvédelmi miniszterrel (Ian Campbell) 2005. júliusában készült interjút az 
Ausztrál  Környezetvédelmi  és  Vízgazdálkodási  Minisztérium  hivatalos  honlapján: 
http://www.environment.gov.au/minister/env/2005/tr27jul05.html (letöltve: 2006. november 30.)
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ülésszakon  hosszas  tárgyalások  folytán  megszületett  kompromisszumon  alapuló 

szövegverziója következtében is – részleteit tekintve gyakran pontatlan, így a Felek – 

főként  a  kibocsátás-csökkentésre  kötelezett  a  Keretegyezmény  I.  mellékletében 

felsorolt  államok  –  nem kívántak  egy  olyan  szerződéses  kötelezettséget  vállalni, 

amelynek későbbi gyakorlati végrehajtása „kellemetlen meglepetésekhez” vezethet.

Buenos Aires-ben került sor a Részes Felek következő ülésszakának megrendezésére 

(COP-10197),  melynek  napirendi  pontjai  között  szerepelt  a  Kiotói  Jegyzőkönyv 

sikeres  végrehajtása,  tekintettel  arra,  hogy  immáron  nem  maradt  akadály  annak 

hatálybalépése  előtt.  A  Csúcsértekezlet  megvitatta  a  Jegyzőkönyv  piacorientált 

mechanizmusait, kihangsúlyozta a fejlett országok felelősségét a fejlődő országokkal 

szemben,  mely  utóbbiaknak  az  éghajlatváltozás  elleni  harcában  a  fejlett  ipari 

országok kötelesek aktív támogatást  nyújtani.  A napirendi pontok között  szerepelt 

még  a  jövőbeli  politikai  intézkedések  megvitatása,  tekintettel  arra,  hogy  a 

Jegyzőkönyv  csak  2012-ig  határoz  meg  emisszió-csökkentési  kötelezettségeket. 

Végül  a  Csúcsértekezlet  keretében  az  Európai  Közösség,  mint  a  kibocsátás-

kereskedelem  éllovasa,  bemutatta  a  jelenlévő  Feleknek  a  2005.  január  1-jével 

megkezdődő közösségi kibocsátás-kereskedelmi rendszert.

5. A HATÁLYBALÉPÉS KÖVETKEZMÉNYEI

A Jegyzőkönyvet jóváhagyó, ratifikáló Feleket szerződésileg kötik az üvegházhatású 

gázok csökkentésére vonatkozó mennyiségi célok és a kibocsátási jogok nemzetközi 

kereskedelme 2008- tól jogilag és gyakorlatilag is valósággá válhat. Ennek keretében 

nemzetközi szinten az első kereskedési időszakban a Részes Felek számára lehetővé 

válik a kiosztott kibocsátási egységekkel való kereskedés, a felesleg piacra bocsátása 

és  a  hiányzó  egységek  piacon  való  megvásárlása,  melynek  hiányában  a  hiányzó 

egységek után bírságfizetési  kötelezettség terheli  őket.  Ilyen  módon a kibocsátás-

csökkentések egyes országokban eltérő költségei kiegyenlítődhetnek.

A Jegyzőkönyv  hatálybalépésével  a  kibocsátási  egységek  kereskedelme  mellett  a 

Tiszta  Fejlesztési  Mechanizmus  és  az  Együttes  Végrehajtási  Mechanizmus  a 

bevezetési fázisból az operációs fázisba kerülhetett  át és a Jegyzőkönyv 2001-ben 

197 ENSZ Klíma Csúcsértekezlet Argentínában 2004. december 6-17. között
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létrehozott  alkalmazkodási  (felzárkózási)  alapja198 is  megkezdhette  munkáját  a 

fejlődő  országok  támogatása  és  az  éghajlatváltozás  negatív  hatásainak  elhárítása 

érdekében.

6. A KIOTÓI JEGYZŐKÖNYV ÉRTÉKELÉSE

A Kiotói Jegyzőkönyv  elfogadásával  a nemzetközi  közösség jelentős lépést  tett  a 

nemzetközi éghajlatváltozás elleni hatékony és átfogó védelmi rendszer kialakítása 

irányába.  Az  egyes  Szerződő  Felek  kötelező  erejű  kibocsátás-csökkentési 

kötelezettségének  meghatározásával  pontosításra  került  az  Éghajlatváltozási 

Keretegyezmény,  a  rugalmas  mechanizmusok  szerződésbe  iktatásával  pedig 

létrejöttek a potenciálisan hatékony nemzetközi éghajlatváltozás elleni  nemzetközi 

rendszer  jogi  alapjai.  A  Jegyzőkönyv  tényleges  szerepének  betöltéséhez  azonban 

szükséges még a kibocsátási  egységek nemzetközi  kereskedelmének bevezetése,  a 

Jegyzőkönyv végrehajtásának ellenőrzési  eljárásában való megegyezés,  valamint a 

fejlődő országok bevonása a csökkentési  kötelezettségek teljesítésébe.  A többek199 

által  felvetett  párhuzam,  miszerint  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  hasonlóan  domináns 

szerepet  fog  játszani  az  éghajlatváltozás  elleni  küzdelemben,  mint  teszi  azt  a 

Montreáli Jegyzőkönyv az ózonréteg védelme érdekében, többnyire attól függ, hogy 

középtávon megfelelően bevonhatók-e a fejlődő országok a rendszerbe. A Montreáli 

Jegyzőkönyvhöz  képest  azonban  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  több  szabályozási  lyukat 

hagy.  A  szabályozási  hiányosságok  ellenére  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  jelenleg  a 

rögzített  csökkentési  célokra  és  kötelezettségekre  tekintettel  az  éghajlatváltozás 

elleni  védelemben történt  fordulópontnál  lényegesen  több,  a  kibocsátási  egységek 

kereskedelméhez fűzött remények pedig csak a gyakorlat során igazolódhatnak be. 

A  környezetvédők  a  Jegyzőkönyv  túl  alacsony  kibocsátás-csökkentési  céljait 

kritizálják, míg a közgazdászok a Jegyzőkönyvben foglaltak végrehajtásának magas 

költségei miatt támadják a szabályozást. 

Valóban kétséges lehet a Jegyzőkönyv jövőbeli hatékonysága, tekintettel arra, hogy a 

szén-dioxid felhalmozódik a légkörben, így nem biztos, hogy megakadályozható a 

maximális érték elérése, legfeljebb időben lelassítható. Egy biztos, ezt a maximális 

értéket mindenképpen el fogják érni a kibocsátások, ha valamennyi ma támogatott 
198 Adaptation Fund,  melyet  a  Marrakeshi  határozatokkal  hoztak létre  (Decision 10/CP.7 Funding 
under the Kyoto Protocol)
199 BAIL, CH. : i.m. 463.o., valamint ZIMMER, T.: i.m. 53-70.o.
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energiahordozó  elégetésre  kerül.  Az  egyetlen  megoldást  ezen  energiahordozók 

támogatásainak a megszüntetése jelenthetné, amely azonban ma még gazdasági okok 

miatt nem kivitelezhető. Az államok nagy többsége nem tartja be következetesen a 

Jegyzőkönyvben  vállalt  kötelezettségeket,  drasztikus  kibocsátás-emelkedések 

történtek,  amelyekkel  szemben  a  Jegyzőkönyv  csak  korlátozott  szankciókat 

tartalmaz.

A CO2-csökkentések  nagyvonalú  elszámolása  az  erdők esetében  kérdésessé  teszi, 

hogy  az  államok  által  megadott  kibocsátás-csökkentési  célokat  valóban  elérik-e, 

vagy azok csak statisztikai  számítások eredményei200.  Azok az országok, amelyek 

területeket  erdősítenek  be,  és  ekként  csökkentik  CO2-kibocsátásaikat,  csak  az 

erdősítésnek a költségeit kapják meg a tényleges CO2-csökkentésért és nem az ennél 

lényegesen  magasabb  összegű  kibocsátási  egységek  árát.  A  kibocsátási  jogok 

kereskedelme során is felmerült már egy „kiskapu”, amely szerint az üzemeltető egy 

új  létesítmény  mellett  egy  régi  létesítményt  minimális  teljesítménnyel  tovább 

működtet és így az arra kiosztott kibocsátási egységeket a nagy nyereség reményében 

értékesíti.

A 2005-ben Montreálban tartott ülésszakon is számos kritika fogalmazódott meg a 

Kiotói  Jegyzőkönyvvel  kapcsolatban,  amely  szerint  még  abban  az  esetben,  ha 

valamennyi  állam  tartja  magát  az  abban  foglalt  kötelezettségekhez,  sem 

akadályozható  meg  az  előrejelzett  földfelmelegedés.  A  kritikusok  gyakran  azzal 

érvelnek,  hogy a  Kiotói  Jegyzőkönyv  végrehajtására  szánt  eszközöket  inkább  az 

éhínség, a betegségek leküzdésére, valamint az alternatív energiaprojektekre kellene 

szánni201.

200 A nagy kibocsátók, mint például az energiatermelők Japánban vagy Kanadában már megkerülik a 
szabályozást: például a chilei sertéstenyésztésből származó metánkibocsátások elégetéséből származó 
kibocsátási jogok megvásárlásával.
201 Björn Lomborg (dán statisztikus professzor): Save the world, ignore global warming. Telegraph 
Newspaper 2004.12.12.: „A kiotói egyezmény sokba kerül, és ehhez képest nagyon csekély hasznot 
hajt”.  Nobel-díjasokból  verbuvált  csapatot,  akik  a  Föld  legégetőbb  problémáit  rakták  sorba.  A 
klímaváltozás megfékezése listájuk végére került abból a megfontolásból, hogy a projekt „árából” a 
lista első négy-öt helyezettje (többek között az AIDS visszaszorítása és a kereskedelem liberalizálása) 
finanszírozható.
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V. FEJEZET

A POSZT-KIOTÓ FOLYAMAT

Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv a hatálybalépéssel 

még nem „menekült meg” végleg a kudarc veszélyétől, amely az alábbi két pontban 

foglalható össze: 

Az egyik veszélyt az jelentheti, ha az államok a Jegyzőkönyvben foglalt kibocsátás-

csökkentési céljaikat kollektíven elmulasztják.  Ebben az esetben az államoknak át 

kell  gondolniuk,  hogy  a  már  káros  mértékű  üvegházhatás  leküzdésével  szemben 

valóban olyan kibocsátás-csökkentési célok megállapítása a legalkalmasabb eszköz, 

amelyeket  előre  meghatározott  időn belül  kell  elérni.  Természetesen  ez  abban az 

esetben merülhet fel, ha a végrehajtás ellenőrzésének rendszere működőképes és a 

kötelezettségeiket nem teljesítő államokat jogilag kötelező szankciókkal lehet sújtani. 

Szuverén államok ugyanis sohasem voltak könnyen a vádlottak padjára ültethetők. A 

kollektív  nemteljesítés  nem  is  tűnik  irreálisnak,  hiszen  nem  csak  az  Amerikai 

Egyesült Államok, hanem például Kanada, Ausztrália és Japán is messze áll attól, 

hogy a Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségeinek eleget tegyen. Egyelőre egyedül 

az  Európai  Közösség  és  a  kelet-európai  államok  lesznek  képesek  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvben  vállalt  kötelezettségeik  teljesítésére.  Az  európaiak  igen  jó 

eredményei  főként  a  Németországban  és  Nagy-Britanniában  végrehajtott,  átlagon 

felüli kibocsátás-csökkentéssel magyarázhatók. A Német Szövetségi Köztársaságban 

1990  óta  kb.  20%-kal  csökkent  a  CO2-kibocsátások  mértéke,  amely  főként  a 

rendkívül  nagy  kibocsátásokkal  járó  keletnémet  ipar  leállításának  köszönhető. A 

többi tagállam vonatkozásában azonban nem ilyen kedvező a helyzet, hiszen Dánia, 

Ausztria,  Hollandia  és  Írország  nem  teljesítették  a  Jegyzőkönyvben  vállalt 

kötelezettségeiket,  még  kevésbé  a  kibocsátás  csökkentésre  vonatkozó  közös 

vállalásaikat202. 

A  másik  kényes  pont,  amely  a  Jegyzőkönyv  kudarcához  vezethet:  az  „észak-dél” 

konfliktus,  melynek  alapját  az  a  kérdés  jelenti,  hogy mely  időpontban és  milyen 

mértékben  tudnak  a  fejlődő  országok  is  kibocsátás-csökkentési  kötelezettségeket 

202 Ezeket a közös teljesítésre vonatkozó kötelezettségeket az ún. Burden-sharing Agreement rögzíti. 
Az  Egyesült  Nemzetek  éghajlatváltozási  keretegyezménye  Kiotói  Jegyzőkönyvének  az  Európai 
Közösség  nevében  történő  jóváhagyásáról,  valamint  az  abból  származó  kötelezettségek  közös 
teljesítéséről szóló 2002/358/EK tanácsi határozat (HL L 130, 2002.05.15.)
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vállalni,  és ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséhez szükséges intézkedéseket 

mekkora hányadban kell az északi államoknak finanszírozniuk. Helyesnek vélhető az 

a szabályozás, miszerint a fejlett ipari országok (északi államok) vállalják magukra 

az éllovas szerepet a kibocsátás-csökkentési kötelezettségek teljesítésében, illetőleg, 

hogy egyoldalúan kötelezzék magukat a kibocsátás-csökkentések átvételére. Hiszen 

elsősorban ezek az államok a felelősek az emberi eredetű, káros üvegházhatásért és 

végső soron az éghajlatváltozásért, mindamellett közép- ill. hosszútávon a hatékony 

fellépés érdekében elengedhetetlen a fejlődő országok bevonása is. Ez méginkább 

nyilvánvalóvá válik, amikor megállapítjuk, hogy a fejlődő országok között nem csak 

a legszegényebb országok szerepelnek, hanem számos átalakulás alatt álló állam is, 

példaként  említve  közülük:  Kínát,  Indiát,  Mexikót,  Pakisztánt,  Brazíliát  és 

Argentínát. 

Azonban  a  fejlődő  országok  bevonása,  azaz  őket  a  kibocsátás-csökkentési 

kötelezettségek  vállalására  kötelezni  nem  tűnik  könnyű  feladatnak.  A  fejlődő 

országok  tárgyalási  pozíciója  rendkívül  kedvező,  hiszen  valamennyi,  akár  csak  a 

fejlett ipari országokat érintő, kérdésben történő döntéshozatalban résztvehetnek és 

azokat  akár  blokkolhatják  is.  A fejlődő országok  tudatában  vannak  ennek,  így  a 

Felek  Konferenciájának  ülésszakait  az  új  világgazdasági  rend  megalkotása  iránti 

követeléseik  kikényszerítésére,  megfelelő  technológiai  és  pénzügyi  transzferek 

kierőszakolására is felhasználják.

Várhatóan a fejlődő országok a fejlett ipari országokkal fogják megfizettetni a vállalt 

kötelezettségeiket  és  kizárólag  olyan  kibocsátás-csökkentési  kötelezettségeket 

fognak  vállalni,  amelyek  vonatkozásában  biztosítottnak  vélik  az  ipari  országok 

anyagi támogatását. Az ipari országok azonban nem rendelkeznek olyan potenciállal, 

amely alapján meg tudnák fizetni valamennyi fejlődő ország éghajlatváltozás elleni 

intézkedéseinek  végrehajtását.  Már  csak  ebből  az  okból  kifolyólag  is  a  fejlődő 

országok  csoportján  belüli  újrakategorizálás  szükségeltetik,  ugyanis  legalább  a 

változás alatt álló országoknak saját maguk által finanszírozandó kötelezettségeket 

kell  vállalniuk az éghajlatváltozás elleni védelem érdekében. Persze itt  felmerül a 

kérdés,  hogy  ez  mennyiben  tekinthető  igazságos  megoldásnak  Déllel  szemben, 

amikor a már kialakult éghajlatváltozásért az északi államok tehetők felelőssé. Azt 

azonban le kell szögezni, hogy amennyiben az igazságosság keresése mentén kívánja 

71



az  államok  közössége  globálisan  megoldani  a  problémát,  nem  fog  jelentős 

eredményeket elérni203.

1. A MONTREÁLI EREDMÉNYEK204 (COP-11)

Az  éghajlatváltozásról  szóló  montreali  ENSZ-konferencia  új  erőt  adott  az 

éghajlatváltozás  elleni  küzdelem globális  kezdeményezésének205,  amely egyúttal  a 

Kiotói  Jegyzőkönyv  Részes  Feleinek  –  annak  hatálybalépését  követően  –  első 

ülésszakaként206 is szolgált. A kanadai kormányzat,  mint a Konferencia szervezője 

három „I”-ben határozta meg a Konferencia mottóját: Implementation, Improvement, 

Innovation  –  (azaz  végrehajtás,  javítás  és  a  nemzetközi  éghajlatváltozás  elleni 

rendszer tovább fejlesztése értelmében:  innováció).  A konferencián több, mint  40 

határozatot fogadtak el, az éghajlatváltozás elleni erőfeszítéseket szilárdabb alapokra 

helyezve, így többek között207:

– elfogadták  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  „szabályzatát208”  (a  marrakeshi 

határozatokat) és a helyes működéshez szükséges szabályokat és eljárásokat 

meghatározó  teljesítési  rendszert,  ezzel  a  Marrakeshben  kidolgozott 

szabályok megfelelően érvényre juthatnak.

– elindították  az  együttes  végrehajtási  mechanizmust  és  megszilárdították  a 

tiszta fejlesztési mechanizmust,  továbbá pénzforrásokkal látták el az ahhoz 

kapcsolódó intézményeket. Így ha a vállalatok tiszta technológiákba fektetnek 

be  a  fejlődő  országok  területén,  ennek  fejében  károsanyag-kibocsátási 

kerethez  jutnak,  és  joggal  remélhetik,  hogy  a  tiszta  technológiákba  való 

befektetés jövedelmező marad;

203 A Kiotói Jegyzőkönyv lehetséges továbbfejlődéséről lásd:
BRATTIG, B.: Die Zukunft des europäischen und internationalen Emissionshandels. ZUR Sonderheft 
2004,  417-418.o.;  KREUTER-KIRCHHOF,  Ch.:  Die  Weiterentwicklung  des  internationalen  
Klimaschutzregimes. DVBl 2005/24, 1559-1562.o.
204 Vö. EHRMANN, M.: Das internationale Klimaschutzregime nach Montreal. EurUP 2006/1, 37-48.o.
205 Richard  Kinley,  az  ENSZ  Klímatitkárságának  munkatársa  az  alábbi  szavakkal  illette  a 
Konferenciát: „One of the most productive UN climate change conferences ever.” – „Ez volt az egyik 
leghatékonyebb  éghajlatváltozás  elleni  ENSZ  konferencia”  (United  Nations  Climate  Change 
Conference  agrees  on  future  critical  steps  to  tackle  climate  change)  letölthető: 
http://unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/application/pdf/press051210_c
op11.pdf
206 COP/MOP 1 (MOP: Metting of the Parties)
207 KOM(2006)70  végl.,  2006.2.16.,  Bizottsági  közlemény  a  2005.  évi  környezeti  politika 
felülvizsgálatáról
208 „Rule Book”
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– ötéves programot fogadtak el az éghajlatváltozás elkerülhetetlen velejáróihoz 

való alkalmazkodásról209;

– a  Kiotói  Jegyzőkönyvön  kívüli  országokkal  megállapodtak  abban,  hogy 

megvitatják a hosszú távú intézkedéseket.

2. NAIROBI – A RÉSZES FELEK 12. ÜLÉSSZAKA210

Végül  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  Részes  Feleinek  második  ülésszakaként  (COP-12/ 

MOP-2) is szolgáló találkozó legfontosabb eredményei az alábbiakban foglalhatók 

össze:

- az éghajlatváltozás hatásaira, az éghajlatváltozással szembeni kiszolgáltatottságra 

és  az  éghajlatváltozáshoz  való  alkalmazkodásra  vonatkozó  nairobi 

munkaprogram elfogadása;

- az  Alkalmazkodási  Alap működtetésére  és  kezelésére  vonatkozó  elvekről  és 

részletes szabályokról szóló megállapodás, amely szerint valamennyi kibocsátási 

egység  után,  amelyet  valamely  fejlődő  országban  történt  projektvonatkozású 

kibocsátás kereskedelem keretében vásároltak, 2%-ot az Alkalmazkodási Alapba 

kell befizetni.  Az így befizetett összeg 2012-ig elérheti a 250 millió dollárt.  A 

jövőben pedig tervezik ezt a fajta befizetést mind az együttes végrehajtásra, mind 

a kibocsátási jogok nemzetközi kereskedelmére kiterjeszteni.

- a  Kiotói  Jegyzőkönyv  I.  melléklete  Részes  Feleinek  további 

kötelezettségvállalásaival  foglalkozó ad hoc munkacsoport  munkaprogramjáról 

szóló megállapodás;

- határozat  elfogadása,  amely  szerint  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  második 

felülvizsgálatára  a  9.  cikknek  megfelelően  a  COP/MOP  2008-ban  tartandó, 

negyedik  ülésszakán,  előkészítésére  pedig  2007-ben,  a  COP/MOP  harmadik 

ülésszakán kerül sor;
209 Decision  2/CP.11.  Five-year  programme  of  work  of  the  Subsidiary  Body  for  Scientific  and 
Technological Advice on impacts, vulnerability and adaptation to climate change 
Valamennyi határozat letölthető: http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?
dec=j&such=j&volltext=/CP.11#beg
210 2006.november 6-17. között Kenyában került megrendezésre.
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- az  éghajlatváltozásnak  az  egyezmény  intenzívebb  végrehajtása  révén  történő 

kezelését  célzó,  hosszú  távú  együttműködésről  folytatott  párbeszéd 

eredményessége terén tapasztalt előrehaladás, a 2007. évi COP-13 gyümölcsöző 

eredményének reményében;

- az Orosz Föderáció önkéntes kötelezettségvállalásaival kapcsolatos javaslatáról 

szóló munkaértekezlet megtartására vonatkozó megállapodás;

A  Nairobi  Konferencia  alapvetően  pozitív  mérleggel  zárult,  még  akkor  is,  ha  a 

klímaváltozás  elleni  küzdelemben  a  gyorsabb  előremenetel  lenne  elvárható  a 

nemzetközi közösségtől. A Konferencia az igazságosság elvét kívánta hangsúlyozni, 

az  itt  született  döntések konkrét  segítséget  próbálnak  nyújtani  az  Alkalmazkodási 

Alap  működtetésével  a  „Dél”  államainak  az  éghajlatváltozás  következményeinek 

leküzdésében.  Fontos  az  a  megegyezés  is,  amely  szerint  a  Kiotói  Jegyzőkönyv 

felülvizsgálatát 2008-ban le kell zárni, ami azt is jelenti, hogy 2009-ig el kell fogadni 

a 2012 utáni klímavédelmi rendszerről szóló intézkedéseket. A Nairobi Konferencián 

egyetértettek  a  Felek  abban  is,  hogy  az  éghajlatváltozásért  leginkább  az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével  tudnak további eredményeket 

elérni,  amit  akként  konkretizáltak,  hogy  a  kibocsátásokat  2050-ig  a  felére  kell 

csökkenteni.
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3. RÉSZ

A KIBOCSÁTÁSI JOGOK KERESKEDELMÉNEK 

RENDSZERTANI HELYE ÉS EGYES NEMZETI 

MINTÁI

I. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁSI JOGOK KERESKEDELME, MINT KLÍMAPOLITIKAI ESZKÖZ ÉS 

ANNAK CÉLJA

1. CÉL ÉS ESZKÖZ

A  kibocsátási  jogok  kereskedelmének  rendszertani  helyének  vizsgálata  során  az 

értekezés szűkebb témájára tekintettel  itt  most kizárólag a közösségi eszköztárban 

való  elhelyezkedésére  térek  ki,  melynek  során  elsődlegesen  a  kibocsátási  jogok 

kereskedelme,  mint  klímapolitikai  eszköz  által  elérendő  célt  vizsgálom meg.  Az 

Európai Közösség a környezeti politikája alakítása során a környezetjogi eszközök 

széles  palettáját  alkalmazza.  Környezetpolitikai  eszköznek  tekinthetünk  minden 

olyan közösségi intézkedést,  amellyel  a Közösség az EK-Szerződésben rögzített211 

környezetpolitikai  célkitűzéseit  kívánja  megvalósítani.  A  vizsgálatom 

középpontjában álló éghajlatváltozás elleni intézkedés (azok közül is a kibocsátási 

jogok kereskedelme) kitűzött célja, hogy megakadályozza az üvegházhatású gázok 

meghatározott  szint  feletti  kibocsátását.  E  konkrét  cél  a  Római  Szerződésben 

megfogalmazott általános célkitűzések közül „a környezet minőségének megőrzése,  

védelme  és  javítása212”  körébe  utalható,  de  „az  emberi  egészség  védelme  és a 

regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére irányuló intézkedések  

ösztönzése  nemzetközi  szinten213”,  mint  közösségi  környezetpolitikai  célkitűzés  is 

szoros  összefüggést  mutat  az  éghajlatváltozás  elleni  intézkedésekkel,  így  az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, mint konkrét céllal.

211 EK-Szerződés 174. cikk (korábbi 130r. cikk) (1) bekezdés, 2. cikk (korábbi 2. cikk), illetve az EK-
Szerződés 3. cikk (korábbi 3. cikk) (1) bekezdés l) pont
212 EK-Szerződés 174. cikk (korábbi 130r. cikk) (1) bekezdés 1. francia bekezdése.
213 EK-Szerződés 174. cikk (korábbi 130r. cikk) (1) bekezdés 2. és 4. francia bekezdése
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Egy  másik  megközelítést  alkalmazva  megállapítható,  hogy  a  klíma  védelme 

(éghajlatváltozás  elleni  védelem214),  ebben  a  konkrét  megfogalmazásban  nem 

szerepel az EK-Szerződésben, különösen annak 2. és 3. cikkeiben rögzített közösségi 

feladatok,  közösségi  politikák  és  tevékenységek között,  mégis  a  klímavédelmet  a 

közösségi  környezetvédelem  egyik  részaspektusaként  vagy  részfeladataként  kell 

értelmeznünk, amely maga is egy keresztbenfekvő feladatkört határoz meg. Mivel a 

környezetvédelem és a környezeti politika ma már közösségi feladatként elismert215, 

a Közösség a klímavédelem vonatkozásában teljeséggel kompetenciával rendelkezik, 

hiszen  az  éghajlatváltozás  elleni  fellépés  a  környezet  védelmének  egyik 

részfeladata216. A klímavédelem tehát egy az integráció alapelvére217 épülő közösségi 

feladat, amely a Közösség több feladatterületét, politikáját érinti. Az éghajlatváltozás 

okai  között  ugyanis  számos  olyan  probléma  szerepel,  amely  megoldása  és 

szabályozása elsődlegesen nem a környezetvédelemhez kapcsolódik. Így például az 

ipar,  a  mezőgazdaság,  az  energiatermelés  és  a  közlekedés  által  kibocsátott,  az 

éghajlatváltozásért  elsődlegesen  felelőssé  tehető  üvegházhatású  gázok,  amelyek 

nagymértékben  gyorsítják  és  erősítik  az  éghajlatváltozás  káros  hatásait,  ezért 

elsődlegesen  ezeken  a  területeken  kell  megfelelő  intézkedések  meghozatalával 

fellépni.  Éppen  az  érintett  területek  nagy  számára  tekintettel  a  Közösség 

éghajlatváltozás elleni politikája igen változatos és szerteágazó képet mutat.

2. A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK KERESKEDELMÉNEK RENDSZERTANI HELYE

A környezetpolitika eszközeit módszertani szempontból az alábbi három csoportba 

sorolhatjuk: hagyományosnak tekinthető szabályozó eszközök, a gazdasági eszközök, 

amelyek szabályozása döntően piaci módszerekkel történik, illetve az önszabályozási 

eszközök, amelyek a gazdasági eszközök „továbbfejlesztett” változatai218. Tekintettel 

214 A  magyar  nyelvben  ezidáig  kevésbé  elterjedt  klímavédelem  (németül:  Klimaschutz,  angolul: 
climate protection) kifejezést az éghajlatváltozás elleni védelem szinonímájaként alkalmazom.
215 Az Egységes Európai Okmány 25. cikke építette be az EGK-Szerződésbe a „Környezet” címet: Az 
EGK-Szerződés harmadik része a következő VII. címmel egészül ki: VII. CÍM KÖRNYEZET […]
216 lásd  a  levegővédelmet,  az  ózonvédelmet,  az  energiagazdálkodást,  az  energiatakarékosságot,  a 
természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást!
217 EK-Szerződés 6. cikk (korábbi 3c. cikk)
„  A  környezetvédelmi  követelményeket  —  különösen  a  fenntartható  fejlődés  előmozdítására 
tekintettel  —  be  kell  illeszteni  a  3.  cikkben  említett  közösségi  politikák  és  tevékenységek 
meghatározásába és végrehajtásába.”
218 Lásd bővebben: BÁNDI GY.: i.m. 68-93.o. és 171-187.o.
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arra, hogy a kibocsátási jogok kereskedelmét a gazdasági eszközök közé soroljuk, 

ezért a kitekintésem itt most csak erre a csoportra korlátozódik. 

Elsőször is  pontosan meg kell  határozni,  hogy mit  értünk gazdasági  eszköz alatt, 

annál  is  inkább,  mert  a  környezeti  jog  irodalma  számos  esetben  több  definíciót, 

illetve  fogalmat  használ  egyszerre.  Így  használatos  még  az  ún.  piaci  alapú 

megközelítés  alapján  a  piaci  eszközök,  valamint  a  piacgazdasági  eszközök219 

kifejezés is,  amelyek olyan politikai  eszközöket  fognak át,  amelyek alkalmasak a 

gyártói  és  a  fogyasztói  magatartások  befolyásolására  (pl.:  a  szigorú  felelősségi 

szabályok), de ezek mára már elveszítették a kapcsolatot a piaci mechanizmusokkal. 

A  gazdasági  eszközök  alapvetően  piaci  jeleket  közvetítenek  a  tényleges  árak 

módosításával  (pl.  meghatározott  termékek  megadóztatása)  és/vagy  pénzügyi 

transzferek útján; előnyeik az alábbiakban foglalhatók össze:

A  gazdasági  eszközök  egyik  fontos  ismertető  jegye,  hogy  biztosítják  a  szabad 

választás  lehetőségét,  azaz  a  szennyező  maga  választhatja  ki  a  számára 

legelőnyösebb  megoldást  –  pl.  szennyezés  után  fizetendő  díjak  esetében,  a  díj 

fizetése és a szennyezés ellenőrzésébe, illetve csökkentésébe való befektetés között.

Szemben a  tradicionális  szabályozó eszközökkel  a  gazdasági  eszközök képesek a 

piac erőit felhasználni a környezeti szennyezések leküzdésére. Ez történhet a piaci 

árak,  az  abszolút  mennyiségek  vagy  az  előállított  mennyiség  egységenkénti 

befolyásolásával.  A  piaci  eszközök  elismerik,  hogy  a  vállalatok  különbözőek, 

rugalmasan  alkalmazhatók  és  általuk  a  környezet  javítása  lényegesen  olcsóbban 

oldható  meg.  Alapvetően  mind  rövid-,  mind  hosszútávon  a  szigorú  szabályozó 

eszközök fölé helyezendők. Rövidtávon lehetővé teszik, hogy a kibocsátásokat ott 

kerüljék el, ahol az a legolcsóbb. A vállalatok tisztában vannak az általuk okozott 

környezeti terhelés „értékével”: ha a vállalatok kibocsátási egységenként díjfizetésre 

kötelezettek,  akkor addig fogják a kibocsátásaikat csökkenteni,  amíg a csökkentés 

költségei  alacsonyabbak,  mint  a  kibocsátások  után  fizetendő  díjak.  Hosszú  távon 

ezek a piaci eszközök a vállalatokat a környezet védelme érdekében arra késztetik, 

hogy  a  környezeti  terheléseik  csökkentésére  költséghatékony  megoldásokat 

keressenek, újabb és tisztább termelési eljárások bevezetésével. Amennyiben ezáltal 

a  kibocsátás-csökkentés  költségei  csökkennek,  úgy a  vállalatok  többet  tehetnek  a 
219 BÁNDI GY.:  Gazdasági szabályozás, önszabályozás – útkeresés a környezetvédelemben. In: Fodor 
László (szerk.): A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata, Debreceni Konferenciák I., 
Lícium-Art, Debrecen, 2003, 10.o., SZÁSZ T.: A környezetvédelmi szabályozás piacgazdasági eszközei.  
In:  FODOR L.  (szerk.):  A  környezetvédelmi  szabályozás  elmélete  és  gyakorlata,  Debreceni 
Konferenciák I., Lícium-Art, Debrecen, 2003, 23.o.
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környezetért.  Végül  a  gazdasági  eszközök  további  előnye,  hogy  azok  átültetése 

alapvetően kevesebb igazgatási költséget jelent220.

Abból kell kiindulnunk, hogy a gazdasági eszközök is a jog eszközeivel kerülnek 

szabályozásra,  azonban  továbbá  nem  szabad  azokat  a  klasszikus  közigazgatási 

szabályozó eszközöktől teljesen elkülönítetten kezelni, hiszen a közigazgatási jog a 

gazdasági  eszközökre  is  befolyással  bír,  még  ha  ez  nem  is  olyan  mértékű  és 

gyakoriságú, mint a klasszikus szabályozó eszközök esetében.

3. A GAZDASÁGI ESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA

A  gazdasági  eszközök  BÁNDI221 -  az OECD 1991-es kutatási  jelentése222 alapján – 

szerinti  csoportosítására  és  az  OECD  egy  1992-es  jelentésre223 támaszkodva  az 

alábbiakban azok egyik csoportosítási lehetőségét vázolom fel224:

1) Kibocsátási  díjak  vagy  adók   (pl.:  a  kibocsátott  szennyezőanyagok 

mennyisége  és  minősége  után  fizetett  díjak)  a  leggyakrabban  alkalmazott 

eszközök. Gyakorlatilag a környezetvédelem minden területén alkalmazzák 

az OECD országokban, különböző intenzitással.

2) A  fogyasztó  vagy  felhasználó  által  fizetendő  díjak   (a  kollektív  begyűjtés 

költségeinek és a kezelési szolgáltatási díjaknak a megfizetése) különösen a 

helyi  önkormányzatok  által  alkalmazott  eszköz  a  szilárd  hulladék  és  a 

szennyvíz kezelésére. Ezek elsősorban pénzügyi eszközök.

3) Termékek  után  fizetendő  díjak  és  adók   azoknak  a  termékeknek  az  áraiba 

kerülnek  beépítésre,  amelyek  előállítása,  fogyasztása  vagy ártalmatlanítása 

220 BARDE,  J-P. – SMITH,  S.:  Do economic instruments help the environment? The OECD Observer 
1997/2-3, 22-26.o.
221 BÁNDI GY.: Környezetjog. Osiris Kiadó, Budapest 2004, 173-175.o.
222 OECD, Environmental Policy: How to Apply Economic Instruments, OECD, Paris, 1991
223 OECD Development Centre Working Paper No. 92 (Formerly Technical Paper No. 92) Economic 
instruments in environmental policy by Jean-Philippe BARDE, 1994. január
224 A gazdasági eszközök egy másik „átlagolt” felosztását lásd:  BÁNDI Gy.:  Gazdasági szabályozás,  
önszabályozás  –  útkeresés  a  környezetvédelemben.  In:  FODOR L.  (szerk.):  A  környezetvédelmi 
szabályozás elmélete és gyakorlata, Debreceni Konferenciák I., Lícium-Art, Debrecen, 2003, 11.o.
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szennyezést okoz. Például a kenőanyagok, üzemanyagokban található szulfur 

vagy szén, műtrágyák,  illetve vissza nem forgatható konténerek, higany és 

kadmium  elemek  után  fizetendő.  A  termékek  után  fizetendő  díjak 

(termékdíjak) és adók célja, hogy módosítsák a termékek viszonylagos árait 

és/vagy hozzájáruljanak a begyűjtési és a kezelési rendszer finanszírozásához. 

Az adók differenciálása  módosítja  a  termékek  árát  azáltal,  hogy azokat  a 

termékeket terheli, amelyek ártalmasak a környezet számára. Ebben azonos a 

termékekre kivetett  adók megközelítésével,  ugyanakkor  a meglévő adózási 

struktúrára épül.

4) Igazgatási  díjak  és  adók   általában  az  engedélyezési  rendszer,  illetve  az 

engedélyek ellenőrzési rendszere fenntartását, működtetését támogatják.

5) Betét-visszatérítési  rendszerek,   amelyeket  főként  az  italcsomagolások 

körében  alkalmaznak  a  szennyező  termékek  (csomagolások) 

visszaforgatására,  újrafelhasználására  a  csomagolásokhoz kötődő betétdíjak 

segítségével,  amelyek azonban csak a nevükben hasonlatosak a környezeti 

díjakhoz,  hiszen  ezek  főként  azt  a  célt  szolgálják,  hogy  a  fogyasztók  a 

csomagolási termékeket visszajuttassák a rendszerbe.

6) A támogatások   a  környezetvédelem anyagi  eszközökkel  való  ösztönzésére 

szolgálnak.  Az állam ill.  a Közösség a környezetvédelem érdekében elvárt 

magatartást  honorálja,  illetve  annak  nehézségeit  kompenzálja,  az  azokat 

támogató intézkedésekkel.  Az ilyen anyagi  támogatások számtalan formája 

alkalmazható,  amelyek legfőbb forrásai  a (környezethasználatért)  beszedett 

díjak225.

7) A piaci (forgalmazható) kibocsátási jogok piacának megteremtése  , amelynek 

lényege az előre meghatározott  összkibocsátás alapján kiosztott  kibocsátási 

jogok mesterséges piacának létrehozása, amelyen a kibocsátási a jogokkal a 

piac részvevői szabadon kereskedhetnek.

225 KEREKES S. – SZLÁVIK J.: i.m. 194.o.
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4. A KIBOCSÁTÁSI JOGOK KERESKEDELMÉNEK MODELLJE

Sem a  kibocsátási  jogok kereskedelme,  sem az  annak végrehajtásához  szükséges 

elméleti alapok nem újkeletűek.226 Mindkettőt a kanadai közgazdász - John H. Dales 

- dolgozta  ki  a  „Pollution,  Property  and  Prices”  című  könyvében.  Dales  először 

1968-ban  indítványozta  a  szennyezőanyag-kibocsátás  befolyásolásához  az  ún. 

„szennyezési  jogok értékesítésének”  bevezetését.  Elképzelése  szerint  a  szennyező 

cégek  a  kormánytól  kötött  áron  vagy  árverés  keretében  bizonyos  szintű 

szennyezőanyag- kibocsátási  jogot vásárolhatnak meg. Így azok a cégek,  amelyek 

számára  a  szennyezés  csökkentése  a  költségesebb,  további  szennyezési  jogokat 

vásárolnak,  ezzel  szemben  azok,  amelyeknek  a  kibocsátás-csökkentés  a 

rentábilisabb,  inkább  azt  vállalják227.  A  szennyezési  jogok  elméleti  modellje  az 

alábbiakban foglalható össze:

- elsődlegesen meghatározásra kerül az egyes kibocsátási anyagok tekintetében 

az adott államon belül megengedhető összmennyiség;

- ezt  az  összmennyiséget  részekre  osztják,  majd  ezeket,  mint  szennyezési 

jogokat az állam az egyes kibocsátók részére kiosztják;

- a  kibocsátók  a  kibocsátásaiknak  megfelelő  mennyiségű  kibocsátási  joggal 

számolnak el az állammal szemben;

- az  állam a  kiosztandó  kibocsátási  jogok  mennyiségét  a  környezetpolitikai 

célok megvalósítása érdekében időközönként csökkenti;

- A  kiosztott  kibocsátási  jogokkal  a  kibocsátók  szabadon  kereskedhetnek, 

biztosítva ezáltal a költséghatékonyság megvalósulását.

A  kibocsátási  jogok  kereskedelme  céljából  kialakított  piaci  formák  négy 

lehetséges formáját különböztetjük meg228:

1. A buborékelven (  bubble  ) alapuló piac  : egy meghatározott terület fölé képzelt 

buráról  kapta  a  nevét,  amely  bura  alatt  meghatározzák  az  immissziós 

szinteket, amelyeket összességében a „bura” alatti kibocsátók nem léphetnek 

túl. A „bura” alatti kibocsátók között szétosztják a kibocsátási jogokat, akik 

ezekkel  a  kibocsátási  jogokkal  szabadon  kereskedhetnek,  de  a  „burára” 

226 BECKER, F.:  Ökonomisierung und Globalisierung des Europäischen Umweltrechts: Die Richtlinie  
zum Handel mit Emissionszertifikaten. EuR 2004/6, 860.o.
227 KERÉNYI A.: i.m. 294-295.o.
228 KEREKES S. – SZLÁVIK J.: i.m. 190-192.o.
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meghatározott kibocsátási szintet nem léphetik túl. Ezáltal lehetséges, hogy 

azok  a  létesítmények,  amelyek  vonatkozásában  a  kibocsátás-csökkentés 

kisebb költséggel jár, nagyobb kibocsátás-csökkentést hajtsanak végre.

2. A kiegyenlítési elven (  offset  ) alapuló piac  : ez a piaci forma főként az erősen 

szennyezett  régiókban használható,  amelyekben a kiegyenlítés elve alapján 

csak  akkor  engedélyezhető  újabb  szennyezéssel  (kibocsátással)  járó 

beruházás,  amennyiben ezt  az új  kibocsátást  a beruházó egy már meglévő 

kibocsátási forrásból származó kibocsátás-csökkentéssel tudja ellensúlyozni.

3. Együttes szennyezéskibocsátás (  netting  ):   amennyiben egy létesítmény újabb 

beruházása,  technológiaváltása  nem  növeli  meg  a  létesítmény  korábbi 

kibocsátási  szintjét,  akkor  ebben az  esetben  ennek az  újabb beruházásnak 

vagy technológiaváltásnak az engedélyezési eljárása leegyszerűsödik.

4. Bankügyletek   a  kibocsátási  jogokkal:  ezek  az  ügyletek  lehetővé  teszik  a 

nagyobb mértékű kibocsátás-csökkentések „tárolását”, amelyet a kibocsátás-

csökkentést  elérő  cég  eladhat  vagy későbbi  felhasználás  céljából  bankban 

helyezhet el.
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II. FEJEZET

A KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS ELŐZMÉNYEI AZ USA-BAN

1. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI KIBOCSÁTÁSI EGYSÉG-KERESKEDELMI RENDSZER229

1.1. A KEZDETI MEGOLDÁSOKRÓL

Az  Egyesült  Államok  tekinthető  a  kibocsátási  jogok  kereskedelmi  rendszere 

őshazájának, ide kapcsolódnak a rendszerrel kapcsolatos első tapasztalatok. Az USA-

ban  az  ún.  „emisszió-kiegyenlítési  rendszer”  és  a  „buborék-elv”  alkalmazásából 

származó  természetes  jogfejlődés  eredménye  lett  a  kibocsátási  egységek 

kereskedelme. 

1.1.1. EMISSZIÓ-KIEGYENLÍTÉS (OFFSET)

Az  emisszió-kiegyenlítés  lényege,  hogy  a  környezetvédelmi  hatóság  (EPA)230 a 

szennyezett levegőjű területeken csak akkor engedélyezte új, légszennyező anyagot 

kibocsátó létesítmények működésének megkezdését és a meglévők kibocsátásának 

növelését,  ha  más  forrásoktól  kibocsátás-csökkentést  „vásároltak”,  és  ezzel 

kiegyenlítették a kibocsátás-növekedést  (offset). Erre a rendszerre az 1970-es évek 

közepén  azért  volt  szükség,  hogy  az  erősen  szennyezett  és  ezáltal  többnyire 

válságban lévő régiókban is lehetővé váljék az új beruházások megvalósítása azzal a 

feltétellel, hogy az így keletkező újabb szennyezőanyag-kibocsátásokat ellensúlyozza 

a  már  meglévő  forrásokból  származó  szennyezés-kibocsátás  nagyobb  mértékű 

csökkentése231.

A hatóság által a kibocsátást növelni szándékozó vállalat számára történő jóváírás 

tárgya  tehát  az  „offset”,  a  kiegyenlítés  volt.  A  vállalkozás  akkor  kaphatott  a 

hatóságtól kiegyenlítést,  ha a végrehajtott kibocsátás-csökkentés: az előírások által 

megkívánthoz  képest  többlet;  végrehajtható;  állandó;  és  számszerűsíthető  mértékű 

volt.  Ez  tehát  nem volt  valódi  kereskedelem,  nem volt  (feltétlenül)  jogviszony a 

229 BAKER &  MCKENZIE ÜGYVÉDI IRODA tanulmánya  a  Gazdasági  és  Közlekedési  Minisztérium 
megbízásából:  Az  EU  CO2-kibocsátás-kereskedelmi  irányelve  bevezetésének  jogi  vonatkozásai,  a  
kibocsátási egységek jogi természete. 2003. szeptember
230 Amerikai Környezetvédelmi Hatóság (EPA - US Environmental Protection Agency)
231 KEREKES S. - SZLÁVIK J.: i.m. 191.o.
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kibocsátást  csökkentő  és  az  azt  növelő  között,  sokkal  inkább  a  hatóság  állt  a 

középpontban a csökkentés elbírálásakor és a kiegyenlítés átírásakor, illetve a két fél 

között egyfajta „közvetítői” szerepet töltött be. Ez a megoldás nem alkotott egységes 

rendszert, nem volt egységes jogi kerete, hanem projektalapú megközelítéssel csak 

egyedi és eseti tranzakciókra adott lehetőséget, így végül ezt csak egyes területeken 

alkalmazták.

1.1.2. BUBORÉK-ELV (BUBBLE)

A kibocsátás-kereskedelem másik előfutára a buborék-elv alkalmazása volt, amely 

lényegében  az  emissziós  és  az  immissziós  szabályozás  kombinációja232.  Ennek 

lényege,  hogy a  kibocsátási  határértékeket  nem a kibocsátó forrásokra,  hanem az 

egész  létesítményre  vagy  több  létesítményre  együttesen  állapítják  meg,  amelyek 

összkibocsátása egy „buborékot” (bubble) vagy „burát” alkot. Ezt a buborékot azután 

az  egyes  források  bármilyen  arányban  használhatják,  de  a  teljes  kibocsátás  nem 

haladhatja  meg  a  buborék  nagyságát.  Ez  a  megoldás  sem terjedt  el  (20  év  alatt 

kevesebb,  mint  100  buborékot  hagytak  jóvá)233,  mert  bonyolult  és  nehézkes  a 

buborék kialakításának és ellenőrzésének folyamata, továbbá a működése nagyfokú 

kooperációt  követel  meg  a  résztvevő  létesítmények  között.  Ebben  a  rendszerben 

sincs  igazi  kereskedelem,  mert  csak  a  buborékon  belül  lehetett  bizonyos 

átrendezéseket  végrehajtani,  ez  azonban  nem  jelentette  a  „kibocsátási  egység” 

elidegenítését,  hiszen  itt  a  kibocsátási  egység  jogosultjának  tekinthető 

tulajdonképpen a buborékot alkotó összes forrás üzemeltetője.

1.1.3. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMOK

A  80-as  években  az  USA-ban  megkezdték  a  környezetvédelmi  programok 

kidolgozását,  amelyek  keretében  a  gyakorlatba  is  átültették  a  kibocsátási  jogok 

kereskedelmét.  A szövetségi  program: a  „Savas Eső Program” (ARP)234 és  a dél-

kaliforniai  regionális  program:  a  „Regionális  Tiszta  Levegő  Ösztönző  Piaci 

Program” (RECLAIM235).
232 KEREKES S. - SZLÁVIK J.: i.m. 190. o.
233Tools of the Trade: A Guide to Designing and operating a Cap and Trade Program for Pollution 
Control; www.epa.gov/airmarkets; June 2003; 2.11.
234 Acid Rain Program
235 Regional Clean Air Incentives Market Program
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A két  program –  melyek  a  mai  napig  működnek  –  célkitűzéseiket  tekintve  eltér 

egymástól:  Az  ARP  célja  a  kén-dioxid  (SO2)  kibocsátás  korlátozása  szövetségi 

szinten  főként  a  távolsági  transzportok  körében,  aminek  hátterében  a  környezeti 

szennyezések különböző hatásai állnak: a savas eső az Egyesült Államokban főként 

az északi és az észak-keleti államokat érinti, melynek okai azonban főként a nyugati 

és  közép-nyugati  erőművek  működésére  vezethetők  vissza.  Ezzel  szemben  a 

RECLAIM program egy  regionális  program,  amely  a  nitrogénoxid  és  a  kénoxid 

káros hatásait kívánja csökkenteni236.

1.1.3.1. KIBOCSÁTÁS-KERESKEDELEM (ATP) AZ ARP KERETÉBEN 

Az  Egyesült  Államokban  „a  tiszta  levegőről  szóló  törvény”  (CAA237)  jelenti  a 

levegővédelem szövetségi szintű védelmének alapjogszabályát.  A törvény 1990-es 

módosításának  (CAAA238)  IV.  fejezete  vezette  be:  az  ún.  „Acid  Deposition/Rain 

(control)  Programot  (ARP)”,  amelynek  keretében  1995.  január  1-jei  hatállyal  a 

kéndioxid kibocsátások csökkentése érdekében lehetővé vált  szövetségi szinten az 

első igazi kibocsátási egység-kereskedelmi program (ATP)239 bevezetése240.

A Program eddigi működését két fázisra oszthatjuk fel: az első (Phase I) az 1995 és 

1999 közötti időszak, amelyben azok az erőművek kerültek a kereskedelmi rendszer 

hatálya alá, amelyek legalább 100 megawatt teljesítményűek, míg a második időszak 

(Phase II) 2000. január 1-jével már kiterjesztette a rendszer hatályát  a kisebb (25 

megawatt teljesítményű) erőművekre is. A rendszer hatálya alá tartozó létesítmények 

kötelesek  minden  tonnányi  kéndioxid  kibocsátásához  egy  kibocsátási  egységgel 

(allowance)  rendelkezni.  Ezek  az  egységek  alapvetően  ingyenesen  kerülnek 

kiosztásra,  a  korábbi  kibocsátási  volumenek  alapján  és  egy  évig  érvényesek. 

Amennyiben  a  kibocsátó  felesleges  kibocsátási  egységgel  rendelkezik,  azt  az  ún. 

banking241 keretében átviheti a következő évre, vagy eladhatja.

Mindkét  programról  lásd  bővebben:  BADER,  P.: Europäische  Treibhauspolitik  mit  handelbaren 
Emissionsrechten. (Empfehlungen für die Umsetzung der Kyoto-Verpflichtung vor dem Hintegrund 
US-amerikanischer Lizenzierungserfahrungen) Duncker & Humblot, Berlin, 2000. 56-136.o.
236 GIESBERTS, L. - HILF, J.: i.m 65-72.o.
237 Clean Air Act
238 Clean Air Act Amendment, 1990
239 Allowance Trading Program
240 A  rendszer  hatékonyságáról  lásd  az  Amerikai  Környezeti  Hatóság  az  EPA  honlapját: 
http://www.epa.gov/airmarkets/progress/index.html
241 megtakarítás
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A tiszta  levegőről  szóló törvény 1990-es módosítása alapján a 261242legtöbb kén-

dioxidot  kibocsátó  energiatermelő  részére  meghatározott  mennyiségű 

„allowance” („SO2  kibocsátási  egység”)  került  kiadásra,  amelyeket  – a  közösségi 

szabályozással azonos módon – a kibocsátásaik mértékében kell beszolgáltatniuk a 

hatóságnak.

1.1.3.2. KIBOCSÁTÁS-KERESKEDELEM A RECLAIM KERETÉBEN

Tekintettel arra, hogy az Amerikai Egyesült Államokon belül a 20. század kezdete 

óta  a  levegőszennyezés  problémájával  az  egyik  legnagyobb küzdelmet  Kalifornia 

államnak kell vívnia, így nem is meglepő, hogy éppen ez az állam tölti be szövetségi 

szinten a levegővédelmi szabályozás területén az éllovas szerepet. Főként Kalifornia 

déli  része  érintett,  ahol  igencsak  lehetetlennek  bizonyult  a  Szövetségi 

Környezetvédelmi  Hatóság  által  felállított  immissziós  határértékek  betartása.  Az 

illetékes  regionális  környezeti  hatóság  által  meghatározott,  az  immissziós  értékek 

végrehajtására vonatkozó terveket243 ennek következtében folyamatosan szigorítani 

kellett, ami ahhoz vezetett, hogy – a növekvő végrehajtási költségekre tekintettel – a 

szabályozó eszközök, illetve a közigazgatási  jog nyújtotta lehetőségek kimerültek. 

Ennek  a  helyzetnek  a  feloldására  szolgált  lehetséges  megoldásként  a  kibocsátási 

jogok kereskedelmének rendszere, amely a Déli Part Levegőminőségi Végrehajtási 

Terve  alá  tartozó  terület  244 vonatkozásában  1994.  január  1-jén  lépett  hatályba 

RECLAIM-Program néven a kénoxid- és a nitrogénoxid-kibocsátások csökkentésére. 

Az ATP rendszerrel  szemben a RECLAIM nem csak az erőművek kibocsátásaira 

vonatkozik, hanem valamennyi helyhez kötött kibocsátási forrásra, amely az említett 

szennyező  anyagok  közül  legalább  egyet  meghatározott  mértékben  bocsát  ki.  A 

RECLAIM-kibocsátási  egység  tulajdonosa  meghatározott  mennyiségű  kén-  ill. 

nitrogénoxid  kibocsátására  jogosult.  További  eltérés  az  ATP-rendszerhez  képest, 

hogy  a  RECLAIM-program nem teszi  lehetővé  az  ún.  „bankingot”  a  kibocsátók 

részére,  azaz  a  kibocsátók  a  következő  évre  nem  vihetnek  át  megtakarított 

kibocsátási  egységeket.  Ennek  hátterében  az  a  félelem  állt,  hogy  a  megspórolt 

egységek által a következő évben szélsőségesen megemelkedne a légszennyezettség, 

242 JOHNSTON, J. L.: A Market without Rights: Sulfur Dioxide Emission Trading. Regulation (Vol. 14.) 
1991/4 (http://www.cato.org/pubs/regulation/reg14n4-johnston.html)
243 Air Qualitiy Management Plans (AQMP)
244 SCAQMD - South Coast Air Quality Management District
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mert  a  kibocsátóknak  a  kiosztott  egységeken  kívül  tartalékolt  egységek  is  a 

rendelkezésükre  állnának  a  nagyobb  kibocsátás  fedezésére245.  Ezért  év  végén 

valamennyi  fel  nem használt  kibocsátási  egység  automatikusan  törlésre  kerül.  A 

kibocsátási jogok első kiosztása ingyenesen történik a korábbi kibocsátási volumenek 

alapján246. 

Az amerikai kibocsátás-kereskedelmi rendszerek 70-es, 80-as években bevezetésre 

került változatai nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, ami többnyire azzal 

magyarázható,  hogy  azokat  még  túlzottan  erős  szálak  kötötték  a  közigazgatási 

joghoz,  megnövelve  ezzel  a  rendszer  működési  költségeit.  A  megnövekedett 

közigazgatási költségek ahhoz vezettek, hogy a levegőminőségi célok megvalósítása 

esetén  elvárt  költségmegtakarítások  nem  következtek  be.  Ez  a  tapasztalat 

mindenképpen szem előtt tartandó a közösségi rendszer működtetése során is. Ezzel 

szemben  az  ún.  „második  generációs”  programok  értékelése  az  eddigi  kritikák 

alapján is lényegesen pozitívabb.

245 BADER, P.: i.m. 82.o.
246 BADER, P.: i.m. 88.o.
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III. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁSI JOGOK KERESKEDELMÉNEK EGYES NEMZETI MINTÁI 

EURÓPÁBAN

1. SVÁJC

1992-ben a kibocsátások csökkentésére egy sajátos modellt dolgozott  ki Svájc két 

kantonja:  Bázel  városa  és  Bázel  környéke  kantonok247.  A  kibocsátási  jogok 

kereskedelme  elnevezésű  rendszer  bevezetése  céljából  két  mechanizmust  hoztak 

létre: a kibocsátási utalványt248 és a kibocsátási szövetséget249 a nitrogén-oxidra és az 

illékony  szerves  vegyületekre.  A  rendszer  hasonlít  az  amerikai  modellhez; 

alapgondolata,  hogy  a  szövetségi  (svájci)  határértékek  és  a  két  kantonban 

megszigorított  határértékek  közötti  mozgásteret  a  „kibocsátási  jogok” 

kereskedelmére használják ki: A kibocsátó számára megengedetté vált – a nemzeti 

határértéket  semmilyen  körülmények  között  át  nem lépve  –  a  szigorúbb  kantoni 

határértékek túllépése vagy az attól való elmaradás. Ezt a koncepciót azonban nem 

sokkal  később  megdöntötte  az  a  módosítás,  amely  a  szövetségi  határértékeket  a 

kantoni  határértékek  szintjére  csökkentette,  így  többé  nem  maradt  mozgástér  a 

szövetségi  és  a  kantoni  határértékek  között.  Az  így  megszigorított  szövetségi 

határértékek  -  ahogyan  a  kantoni  határértékek  is  -  a  technika  jelenlegi  állásához 

igazodnak,  ami  egyrészt  ahhoz vezetett,  hogy a  kantoni  határértékeket  nem lehet 

tovább szigorítani annak érdekében, hogy a szükséges mozgástér a szövetségi és a 

kantoni  határértékek  között  újra  létrejöjjön.  Másrészt  azonban,  ha  a  szövetségi 

határértékeket  nem  szigorították  volna  meg,  technikailag  lényegében  akkor  is 

lehetetlen a kantoni határértékek átlépése. Itt a létesítményekre vonatkozó határérték-

politika, – mint a szabályozó politika – kollidál a kibocsátási jogok kereskedelmével, 

mint  gazdasági  eszközzel:  így  lényegében  nem  hagy  mozgásteret  a  további 

csökkentéseknek250.

247 Erről  részletesebben  lásd:  Umweltschutzgesetz  Basel-Stadt  (USG BS)  9.  és  10.§  1991.03.13., 
valamint az Umweltschutzgesetz Basel-Landschaft (USG BL) 10. és 11. §-ai 1991.02.27.
248 Emissionsgutschrift
249 Emissionsverbund
250 KERTH, Y: i.m. 145-147.o.
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A szabályozási politika kiterjesztése, mint a bázeli modell egyik gyenge pontja, jól 

mutatja, hogy „a kibocsátási jogok kereskedelme” kifejezés használata helytelen és 

túlzott,  hiszen ez a rendszer sokkal inkább egyfajta  kiegyenlítési  megoldás,  így a 

bázeli  modell  nem  szolgálhat  európai  példaként  a  kibocsátási  jogok 

kereskedelmére251, jóllehet az elnevezés erre engedne következtetni.

2. TAGÁLLAMI PÉLDÁK

2.1. AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KIBOCSÁTÁSI RENDSZERE

Az Egyesült Királyságban is bevezetésre került az üvegházhatású gázok kibocsátási 

egységeire  vonatkozó  –  önkéntes  részvételen  alapuló  –  nemzeti  kereskedelmi 

rendszer (UKETS252).

1998-ban  Lord  Marshall253 a  Pénzügyminisztérium  megbízásából  a  brit  kormány 

részére készített szakvéleményében az ökonómiai (közgazdasági) eszközök nagyobb 

szerephez  juttatásáról  tett  említést  a  vállalati  szférában  való  energiafelhasználás 

körében,  kiemelve  a  nemzeti  kibocsátás-kereskedelmi  rendszer  bevezetésének 

lehetőségét. 

Röviddel később ennek a javaslatnak számos támogatója  akadt az ipar képviselői 

körében,  akik  az  önkéntes  kibocsátás-kereskedelmi  rendszer  bevezetésében  a 

tervezett  klímaadóval254 szembeni  lehetséges  alternatívát  látták  meg.  Válaszként  a 

javaslatra  a  Brit  Ipari  Szövetség  (CBI255)  és  az  Egyesült  Királyság  Környezeti, 

Élelmiszer  és  Vidékügyi  Minisztériumába  (DEFRA256)  tagozódó  Gazdasági  és 

Környezetvédelmi  Tanácsadó  Bizottság  (ACBE257)  védnöksége  alatt  24  vállalat 

képviselői  létrehozták  a  Kibocsátás-Kereskedelmi  Csoportot  (ETG258),  mely 

megbízást  kapott  egy  nemzeti  kibocsátás-kereskedelmi  rendszer  bevezetésére 

251 Vö. STAEHELIN-WITT, E. - SPILLMANN, A.: : Emissionshandel – Erfahrungen in der Region Basel und 
neue Ansätze. ZfU 1994/2. 207.o.
252 The United Kingdom Emissions Trading Scheme
253 Lord Marshall of Knightsbridge 1996-1998 között a Brit Ipari Szövetség (CBI – Confederation of 
British Indutsry) elnöke
254 climate change levy
255 Confederation of British Industry
256 Department  for  Environment,  Food  and  Rural  Affairs,  2001.  június  7-ig:  Department  of  the 
Environment, Transport and teh Regions (DETR)
257 Advisory Committee on Business and Environment
258 Emissions Trade Group
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vonatkozó javaslat kidolgozására, melyet 1999. októberében tettek közzé és amely 

hamarosan  a  törvényhozó  napirendjére  került.  2000.  novemberében  a  Kormány 

közzé tette saját tervezetét259 a nemzeti kibocsátás-kereskedelmi rendszerről, melyet 

2001. májusában egy keretdokumentum260 követett261.

Az  Egyesült  Királyság  a  nemzeti  kibocsátás-kereskedelmi  rendszer  korai 

bevezetésében azt az előnyt  vélte felfedezni,  hogy a Királyság a nemzeti rendszer 

során nyert tapasztalatokat kamatoztathatja a Kiotói Jegyzőkönyvben rögzített 2008-

ban  meginduló  nemzetközi  kibocsátás-kereskedelmi  rendszerben,  ezzel  a  brit 

rendszer akár annak kialakítására is hatással lehet.

Az  UKETS  rendszerbe  az  érintettek  önként,  de  jogi  kötelezettségeket  vállalva 

léphettek  be,  hozzáférésük  a  rendszerhez  attól  függött,  hogy az  alábbi  részvételi 

kategória  közül  melyikbe  tartoznak:  közvetlen  részvétel,  az  éghajlatváltozási  adó 

megállapodások  keretében  való  részvétel,  projekt  résztvevők  és  kereskedelem 

résztvevők.

KÖZVETLEN RÉSZVÉTEL262

Közvetlen  résztvevők  azok,  akik  abszolút  csökkentési  célok263 elérésére  vállaltak 

kötelezettséget egy meghatározott kibocsátási-kiindulási volumen264 alapján.

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI ADÓ-MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN VALÓ RÉSZVÉTEL265

Azoknak a vállalatoknak a részvételét  jelentette,  amelyek az éghajlatváltozási  adó 

megállapodás  megkötése  folyamán  konkrét  éghajlatváltozás  elleni  célok  elérésére 

vállaltak  kötelezettséget.  A  rendszernek  nem  volt  kifejezett  jogszabályi  háttere, 

tulajdonképpen a résztvevők által aláírt formaszerződéseken alapult.

259 Emissions Trading Consultation Paper
260 Draft Framework Document for the UK-ETS
261 SCHUHMANN,  T.:  The  UK  Emissions  Trading  Scheme:  Vom  Prototyp  zum  Auslaufmodell?  
Funktionsbeschreibung und Erfahrungsbericht zu einem nationalen Emissionshandelssystem. EurUP 
2004/1, 30-40.o.
262 Direct Participants - DPs
263 targets
264 baseline emissions
265 Climate Change Levy Agreement Participants - CCA
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PROJEKT RÉSZTVEVŐK ÉS KERESKEDELEM RÉSZTVEVŐK266

További  részvételi  lehetőséget  nyújtottak  a kibocsátási  jogok kereskedelmében az 

államilag  elismert,  a  kibocsátások  csökkentését  célzó  projektek.  Ezeknek  a 

projekteknek  a  résztvevőit  a  szabályozás  a  csökkentés  folytán  megszerzett, 

hitelesített  egységek elidegenítésére jogosította fel267. A rendszer további kiépítése 

azonban  2003-ban  megtorpant,  kivárva  a  közösségi  rendszer  szabályainak 

kialakítását.

2.2. DÁNIA268

2001. január 1-jével az Európai Közösség tagállamai közül elsőként Dániában került 

bevezetésre  a  kibocsátási  jogok  kereskedelme  a  villamos-energia  szektorban, 

melynek  alapvető  célja  a  Burden  Sharing  Agreementben269 foglalt  21%-os 

kibocsátás-csökkentési  kötelezettség  teljesítése,  jóllehet  a  kibocsátás-kereskedelmi 

rendszer  bevezetését  megelőzően  Dánia  már  jelentős  eredményeket  ért  el  ezen  a 

területen  az  energiatakarékossági  programoknak,  a  megújuló-energiaforrások 

támogatásának és alkalmazásának, valamint a CO2-adó bevezetésének köszönhetően. 

A  kereskedelem  alapvetően  a  közösségi  rendszer  alapgondolatára  épül,  melynek 

bevezetése mellett szóló további érv a megnövekedett villamosenergia-export volt, 

(ez  Svédország  és  Norvégia  felé  irányult)  melynek  fedezésére  a  villamos-energia 

nagy részét elavult erőművekben állították elő, amely jelentősen felborította a CO2-

kibocsátási  egyensúlyt,  így  szükségesnek  mutatkozott  további  hatékony 

környezetpolitikai  eszköz bevezetése a CO2-kibocsátások 2003-ig 13%-kal történő 

csökkentése érdekében.

1999.  márciusában  a  Dán  Parlament270 a  villamos-energiaszektor  reformjáról 

határozott,  amely  nyílt  piacon  belül  a  biztonságos,  fogyasztó-  és  környezetbarát 

266 Project Participants and Trading Participants - PPTP
267 A rendszer bevezetése óta nyitott továbbá az a kérdés is, hogy azok a személyek is részt vehetnek-e 
a kibocsátási jogok kereskedelmében, akiket kibocsátás-csökkentési kötelezettség nem terhel és ebből 
kifolyólag pusztán spekulációs okokból kívánnak abban részt venni.
268 A dán rendszerről lásd részletesen: GIESBERTS, L. - HILF, J.: i.m. 88-97.o.
269 Az Egyesült  Nemzetek éghajlatváltozási  keretegyezménye  Kiotói  Jegyzőkönyvének  az  Európai 
Közösség  nevében  történő  jóváhagyásáról,  valamint  az  abból  származó  kötelezettségek  közös 
teljesítéséről szóló 2002/358/EK tanácsi határozat (HL L 130, 2002.05.15.)
270 Folketinget
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energiaellátást kívánja biztosítani. A reform keretében a dán törvényhozás számos új 

jogszabályt  fogadott  el,  köztük  a  –  2000.  júliusában  hatályba  lépett  –  az 

energiatermelésre  vonatkozó  CO2-kibocsátási  egységek  bevezetéséről  szóló 

törvényt271, amely immáron lehetővé teszi az energiaszektor számára a kibocsátási 

jogokkal  való  kereskedelmet.  Nemzetgazdasági  szempontból  a  rendszer  lényege, 

hogy  a  kibocsátás-csökkentéseket  ott  végezzék  el  a  kibocsátók,  ahol  az  a 

legköltséghatékonyabb módon érhető el, ahol azonban ez nem lehetséges (a költséges 

kibocsátás-csökkentések  miatt),  ott  további  egységek  vásárlásával  fedezzék  a 

kibocsátásokat.

Az említett törvény rögzíti a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerének céljait 

és annak hatályát272. A kereskedelem kiindulópontját képezi a kibocsátások évenként 

meghatározandó  felső  határa  az  energiaszektorra  vonatkozóan,  amelyet 

meghatározott  esetekben  a  Környezetvédelmi  és  Energetikai  Minisztérium273 

módosíthat274. A törvény továbbá rendelkezéseket tartalmaz a kibocsátási egységek 

kiosztásáról,  a  kiosztási  mechanizmusokról,  a  kibocsátási  jogok  kereskedelméből 

kizárt  vállalatok  szerepéről,  az  egyedi  kibocsátási  határértékekről275,  a  résztvevő 

létesítmények  jelentéstételi  kötelezettségéről,  valamint  felhatalmazást  ad  a 

Környezetvédelmi és Energetikai Minisztérium számára,  hogy a dán rendszer más 

kereskedelmi rendszerekkel való összehangolása érdekében rendeleteket bocsásson 

ki276. A kibocsátás-csökkentési kötelezettségek betartásának biztosítása érdekében a 

törvény  szabályozza  a  Környezetvédelmi  és  Energetikai  Minisztérium ellenőrzési 

jogosítványait a kereskedelemben résztvevő vállalatok által szolgáltatott információk 

vonatkozásában és amennyiben az abban foglaltak nem felelnének meg a valóságnak 

a Minisztériumnak szankcionálási jogot biztosít277.

A dán törvény konkrétan szabályozza a részvevő vállalatok körét, míg az önkéntes 

részvétel lehetőségéről nem tartalmaz rendelkezést. A rendszer hatálya alá tartoznak 

a  dán  piacon  tevékenykedő  áramtermelők,  kivéve  azokat,  amelyek  az  energia 

271 Act Nr. 376. Juni 2, 1999. A törvény angol nyelven letölthető a dán Energiaügynökség honlapjáról 
http://www.ends.dk/uk/energy_reform/emissions_trading/Act_on_co2_quota_for_electricity_producti
on.pdf
272 ld. 1. §
273 Transport-og Energi Ministeriet
274 2.,7. §§.
275 3-5. §§
276 11,12. §§
277 13-15. §§
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előállításához  megújuló  energiaforrást  használnak  fel278.  Miután  a  törvény  által 

rögzített kapacitás-feltételnek (100.000 tonnányi CO2-kibocsátás/ év) mindösszesen 8 

vállalt  felelt  meg,  a  dán  piac  rendkívül  kicsinek  tekinthető,  amely  így  is  az 

energiatermelésből  származó  nemzeti  CO2-kibocsátások  90%-át  fogja  át.  Ezzel  a 

mennyiségi  határral  a  törvényalkotó  szándéka  az  volt,  hogy  a  rendszer  ne 

akadályozza  meg  a  dán  áramellátók  részvételét  a  skandináv  áramtőzsdén,  illetve 

ellenőrizhető  legyen  a  nemzeti  ill.  nemzetközi  kibocsátás-csökkentési  célok 

betartása. A piac részvevői kibocsátási jogokat év elején ingyenesen (az 1994-1998 

közötti időszak adatai alapján) kapják meg, amelytől a jogalkotó azt remélte, hogy 

ezáltal az új eszköz nagyobb elfogadottságnak örvend, megakadályozva az esetleges 

versenytorzítások kialakulását. A dán rendszer több ok miatt nem váltotta be a hozzá 

fűzött  reményeket:  egyrészt  azért,  mert  túl  kevés  volt  a  piaci  részvevők  száma, 

másrészt  pedig  azért,  mert  a  túlosztás  következtében  a  kibocsátók  a  kiosztott 

egységekkel  gyakorlatilag  fedezni  tudták  tényleges  kibocsátásukat,  harmadrészt  

pedig a rendszer hatálya alá tartozó kibocsátók közel azonos kibocsátás-csökkentési 

költségűek  voltak279.  Mindezek  miatt  a  tényleges  kereskedelem,  amely  a 

környezetpolitikai célok eléréshez szükséges, elmaradt.

A  dán  rendszerben  igen  alacsonyak  a  kibocsátási  határértékek  átlépése  esetén 

fizetendő bírságok, melynek célja, hogy továbbra is fennmaradjon a villamos-energia 

Norvégiába  és  Svédországba  történő  exportálásának  lehetősége,  ugyanakkor 

elkerülhető  maradjon  ennek a  lehetőségnek  a  korlátlan  kiterjesztése.  Azaz  nem a 

teljes villamos-energia termelését  adóztatják meg,  hanem annak csak azt  a részét, 

amelyet  a  nemzeti  szükséglet  felett  exportra  termelnek.  Ugyanis  éppen  ezzel  a 

résszel  a  Dánia  által  vállalt  CO2-kibocsátás-csökkentés  teljesítése  kerülhet 

veszélybe.

Dánia  példája  jól  mutatja,  hogy  a  kibocsátási  jogok  kereskedelmi  rendszerének 

hatékony működéséhez,  valamint  egy működő piac megteremtéséhez szükség van 

elegendő számú résztvevőre.

2.3. NÉMETORSZÁG ÁLLÁSPONTJA A NEMZETI KIBOCSÁTÁS-KERESKEDELMI RENDSZERRŐL

2781.  §  (2)-(3)  bekezdés  (például  azon  áramtermelők,  akik  az  áram  előállításához  hővel  kapcsolt 
energián alapuló technológiát alkalmaznak.)
279 GIESBERTS, L. - HILF, J.: i.m. 91.o.
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Németországban  az  új  eszközről  szóló  viták  lassabban  bontakoztak  ki,  amely 

leginkább azzal magyarázható, hogy a szövetségi államban ilyen nemzeti rendszer 

korábban  nem  létezett.  A  szövetségi  kormány  azonban  belátta,  hogy  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvben  vállalt  kötelezettségek  teljesítéséhez  további  erőfeszítésekre  és 

eszközökre  lesz  szükség.  A  nemzeti  klímavédelmi  programban280 a  szövetségi 

kormány  támogatta  a  vállalatokon  belüli  emissziókereskedelmet,  mivel  az 

hozzájárulhat  –  az  eszköz  ökonómiai  és  ökológiai  keretfeltételeire  tekintettel  –  a 

tapasztalatok  gyűjtéséhez  és  a  klímavédelemhez.  A  német  kormány  támogatja  a 

nemzetközi emissziókereskedelem gondolatát is (számos nemzetközi klímapolitikai 

konferenciának adott otthont az elmúlt években), mindazonáltal hangsúlyozza, hogy 

– csak a másik két rugalmas mechanizmus – a kibocsátási  jogok kereskedelme is 

csak  a  nemzeti  klímavédelmi  intézkedések  kiegészítéseként  alkalmazandó,  ennek 

érdekében a kormány azt az álláspontot támogatja, amely a kibocsátás-csökkentési 

kötelezettségek  rugalmas  mechanizmusokkal  való  teljesítését  százalékosan 

korlátozza281.

A közösségi törekvésekre vonatkozóan a szövetségi kormány 2001. szeptember 18-

án tette közzé állásfoglalását, amelyben alapvetően támogatta a Bizottság javaslatát a 

közösségi  szinten bevezetésre  kerülő kibocsátási  jogok kereskedelméről.  A német 

kormány azonban egy pilótafázis  bevezetését  szorgalmazta,  amelyben a vállalatok 

önkéntes  alapon  vehettek  volna  részt,  továbbá  a  részvételi  hajlandóság  növelése 

érdekében  az  első  kiosztást  mindenképpen  ingyenes  formában  tartotta 

kivitelezhetőnek.

A  közösségi  rendszer  bevezetését  előkészítendő  tartományi  szinten  további 

modellezéseket hajtottak végre, a rendszer kipróbálása, annak előnyei  és hátrányai 

feltérképezése érdekében. Ezek közül röviden kettőre térek ki:

2.3.1. A HESSENI PÉLDA

A szövetségi  levegővédelmi  szabályozás  eddig  nélkülözte  a  kibocsátási  egységek 

kereskedelmének intézményét,  jóllehet  tartományi  szinten voltak pilótaprogramok, 

melyek a rendszer kipróbálását célozták. Ilyen, a közszféra oldaláról kezdeményezett 
280 Letölthető: www.bmu.de Themen/Klimaschutz
281 GIESBERTS, L. - HILF, J.: i.m. 72.o.
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próbálkozás volt,  például a hesseni környezetvédelmi minisztérium által  2000-ben 

elindított  „Modellezési  játék  a  CO2-kibocsátás-kereskedelemről”,  amelyet  azzal  a 

szándékkal  indítottak  útjára,  hogy a  közeljövőben  bevezetésre  kerülő  kibocsátás-

kereskedelmi rendszert gyakorlati szempontból közelebb hozzák a hesseni gazdasági 

szereplőkhöz. Miután ez a modellezési játék sikerrel zárult, 2002-ben életre hívták a 

„Hessen-Tender” pilótaprojektet282.

2.3.2. A BADEN-WÜRTTEMBERGI PÉLDA283

A  Baden-Württembergi  Környezetvédelmi  és  Közlekedési  Minisztérium284 is 

lebonyolított egy modellezést 2002 február és szeptember közötti időszakban több 

kutatóintézet285 koordinálásával,  amely  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátás-

kereskedelmét  szimulálta.  A  modellezés  számos  tapasztalattal  szolgált  a  baden-

württembergi  vállalatok  részére  a  kibocsátás-kereskedelmi  rendszer  gyakorlati 

megvalósítása terén286. Az emissziókereskedelemről ekkorra kibontakozott európai és 

nemzeti viták akkori állásának megfelelően a modellezés lehetővé tette a résztvevők 

számára, hogy a lehető legvalósághűbb módon gyűjthessenek tapasztalatokat az új 

eszköz alkalmazásáról, ennek során további stratégiákat dolgozhassanak ki, valamint 

hogy  megismerhessék  az  eszköz  alkalmazása  során  felmerülő  kockázatokat, 

elsajátíthassák,  hogyan  tudják  az  ebből  eredő  előnyöket  a  legoptimálisabban 

kihasználni.  Ez  további  alkalmat  is  jelentett  az  emissziókereskedelmi  rendszer 

kialakítása  során  figyelembevehető  visszacsatolások  gyűjtésére.  A  szimultán 

modellezésre  két  variációban  került  sor  (Designvariation  I  és  II),  melyekre 

különböző „játékszabályok” vonatkoztak,  de mindkettő alapjául a Közösség 2001. 

októberi irányelv-javaslatában kidolgozott rendszer szolgált.

282 További  részleteket  a  projekttel  kapcsolatosan  lásd:  http://www.hessen-tender.de,  továbbá: 
SCHWEER, R. –  SANDHÖVEL,  A.:  Der 'Hessen-Tender' und der EU-Emissionshandel: Perspektiven und 
Konsequenzen. et 2003/12, 821.o.
283 Erről  lásd bővebben:  SCHLEICH,  J.  –  EHRHART,  K.-M. –  HOPPE,  Ch.  –  SEIFERT, S.:  Üben für den 
Ernstfall: der Emissionsrechtehandel als Planspiel. et 53 2003/1-2, 104-108.o.
284 Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg
285 Fraunhofer Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung  Karlsruhe (ISI),  Firma  TAKON 
GmbH  Spieltheoretische  Beratung,  Karlsruhe,  Institut  für  Statistik  und  Mathematische 
Wirtschaftstheorie der Universität Karlsruhe
286 További  részleteket  a  modellezési  játékkal  kapcsolatosan  lásd: 
http://www.isi.fhg.de/u/planspiel/endber.pdf (a  Frauenhofer  Institut  Systemtechnik  und 
Innovationsforschung weboldalán, továbbá: SCHLEICH, J. – EHRHART, K.-M. – HOPPE, Ch. – SEIFERT: i.m. 
104.o.
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Összegzésképpen a modellezésről elmondható, hogy az abban résztvevők, valamint a 

politika  és  a  közigazgatás  számára  egyértelművé  tette,  hogy a  kibocsátási  jogok 

kereskedelmére vonatkozó szabályok kialakítása során igen nagy alapossággal kell 

eljárni,  továbbá  a  résztvevő  feleket  a  szabályozás  kialakításába  minél  nagyobb 

körben kell bevonni, ezzel is lehetővé téve, hogy egy számukra is vonzó és hatékony 

rendszer kerülhessen kialakításra287.

3. PÉLDA A VÁLLALATON BELÜLI KIBOCSÁTÁS-KERESKEDELEMRE

Végül meg kell említenem a vállalaton belüli  emissziókereskedelem modelljeit  is, 

amelyet a közösségi rendszer bevezetését megelőzően mind a Shell Group, mind a 

British Petrol alkalmazott.

3.1. STEPS288

A Shell Group rendszere 2000 és 2002 között működött, melynek során a kibocsátási 

jogok  kereskedelmére  jóllehet  a  vállalaton  belül,  de  nemzetközi  szinten  is  sor 

került289,  hiszen a  Kiotói  Jegyzőkönyv  hatálya  alá  tartozó  országokban jelen lévő 

Shell érdekeltségek 70%-át fedte le. A Shell Group vállalaton belüli rendszerének 

legfontosabb tanulságai az alábbiakban foglalhatók össze290:

- Alapvetően  a  „cap-and-trade”  rendszerrel  megvalósítható  a  kibocsátás-

csökkentés.  Ennek  során  megmutatkozott,  hogy  a  legköltséghatékonyabb 

projektek  valósultak  meg.  A  STEPS  keretében  egy  tonna  CO2-kibocsátás 

értéke kb. 5 USD volt, amely megközelíti  a többi pilótaprojektben szerzett 

tapasztalatokat.

- Fontos  megállapítása  a  rendszernek,  hogy  hatékonyságához  szükséges  a 

kötelező részvétel.  Lehetőség szerint homogén, nagy résztvevői létszámmal 

érhetők el a csökkentési opciók és a piaci likviditás. Éppen ezért utasítja el a 

Shell  Group  azt  a  lehetőséget,  hogy  egyes  tagállamok  meghatározott 

287 GIESBERTS, L. -  HILF, J.: i.m. 72.o.
288 STEPS: Shell Tradeable Emission Permit System
289 Lásd  erről:  www.unctad.org/en/subsites/etrade/shelltrading.htm illetve  a 
www.un.org/esa/sustdev/viaprofiles/BPAmoco.html
290 Kosteneffizienter  Klimaschutz  durch  Emissionshandel  (Positionen  und  Argumente  der  Shell 
Gruppe)  letölthető:  http://www.shell.com/static/de-
de/downloads/2003/emissionshandel_klimaschutz_2003.pdf
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létesítményeket  vagy  egész  gazdasági  ágazatokat  vonjanak  ki  a  rendszer 

hatálya alól291. Ezzel szemben üdvözlik azt a szabályozási kezdeményezést, 

amely  lehetőséget  ad  arra,  hogy az  adott  tagállam további  üvegházhatású 

gázokat  vagy  gazdasági  ágazatokat  vonjon  a  rendszer  hatálya  alá292.  A 

tapasztalatok  szerint  minél  többen  vesznek  részt  a  kereskedelemben, 

nemzetgazdaságilag annál kisebbek lesznek a klímaváltozás elleni védelem 

költségei, ami fordítva is igaz, minél kevesebb a résztvevő, a költségek annál 

magasabbak.

- A kibocsátási egységek kiosztását előre az adott kereskedési időszakot több 

évvel megelőzően, hosszútávon meg kell tervezni. Minél hosszabb a kiosztási 

terv  időhorizontja,  annál  könnyebb  és  biztonságosabb  a  gazdasági 

beruházások  tervezése.  Ebből  kifolyólag  a  hosszútávra  meghatározott 

kibocsátási  egységek kedvező hatást  gyakorolnak  a  határidős  piacokra.  Ez 

lehetőséget ad a résztvevők számára, hogy az egységekkel való kereskedelem 

során az árkockázatokkal szemben jobban biztosítsák magukat.

- Speciális  csökkentési  célok  nem  szolgálnak  garanciaként  a  sikeres 

klímaváltozás elleni védelemben. Annak sokkal inkább abszolút csökkentési 

eredményeken kell alapulnia.

- A kibocsátási  jogok közösségi kereskedelmi rendszerének kialakítása során 

módosítani  kell  az  adójogi  szabályokat  is,  amelyek  jelen  változatukban 

akadályozzák a kereskedelmet, könnyen kettős adóztatáshoz vezethetnek.

3.2. BP293

A kibocsátási jogok vállalaton belüli kereskedelmi rendszere a BP-nél, mint a világ 

egyik legnagyobb energiaipari konszernjénél is költségcsökkentéshez vezetett. A BP 

1997-ben jelentette be a Kiotói Jegyzőkönyv hatására, hogy a kibocsátásait 2010-ig 

az 1990-es kibocsátásaihoz képest 10%-kal kívánja csökkenteni. 1998-ban egyfajta 

pilótaprojektként vezették be a vállalaton belüli kibocsátási jogok kereskedelmét 16 

291 lásd később az opt-out lehetőséget.
292 lásd később az opt-in lehetőséget
293 Unternehmen  und  Umwelt  2004/2  o.  8-9.,  „Mit  internem  Handel  sparen”;  letölthető: 
http://www.future-ev.de/fileadmin/pdf/uuu/2-2004_BP_emissionshandel.pdf
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vállalati  egységüknél,  amelyet  egy  évvel  később  kötelezően  valamennyi  vállalati 

egységre kiterjesztettek.  A kitűzött  célt  a vállalat,  a konszern növekedése ellenére 

már 2001-ben elérte. A csökkentés egy részét a portfólió módosításával, másik részét 

egyértelműen  kibocsátás-csökkentéssel  érték  el,  amely  mögött  hatékonyságjavító 

intézkedések, illetve a metán kibocsátásának korlátozása húzódott meg.

A rendszert a vállalat egyik londoni egysége dolgozta ki; a kibocsátási egységeket az 

egyes  vállalati  egységek  online  adhatták  és  vehették;  az  első  kiosztás  az  ún. 

grandfathering  módszer  szerint  történt,  amely  vállalaton  belül  mindenképpen 

könnyebben kivitelezhető.  A kiosztás során tekintettel  voltak arra is,  hogy melyik 

területen  érhető  el  nagyobb  kibocsátás-csökkentés,  illetve  hogy  melyik  területen 

érhető el ez költséghatékonyabb módon.

A  vállalat  képviselői  a  rendszer  tapasztalataként  megállapították,  hogy  a 

környezethasználathoz is egy érték kapcsolódhat, amely immáron mérhetővé vált; a 

környezetvédelmi  célok  összekapcsolódtak  a  közgazdasági  eszközökkel.  További 

megállapítása a vállalatnak, hogy a kibocsátási jogok kereskedelme során a költségek 

átláthatókká váltak.

Ahogyan a Shell Group, úgy a BP is fontosnak tartja, hogy az „igazi” piac minél több 

résztvevővel működjön, ezért is támogatja a vállalat a világméretű piac kialakítását, 

melynek alapjául szolgálhat a közösségi rendszer.
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4. RÉSZ

A KÖZÖSSÉG ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL 

SZEMBENI JOGI ESZKÖZTÁRA
I. FEJEZET

A KÖZÖSSÉG ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLENI POLITIKÁJA A KIOTÓI 

JEGYZŐKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSE ELŐTT294

Az  Európai  Közösség  már  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  előkészítését  megelőzően  is 

foglalkozott  a  globális  problémával,  ennek  keretében  az  alábbi  dokumentumok 

kerültek elfogadásra:

Elsőként az Európai Parlament 1986. szeptemberében kiadott állásfoglalását295 kell 

kiemelni:  „Intézkedések a növekvő CO2-koncentrációval szemben az atmoszférában 

(üvegházhatás)” címmel296,  majd  a  Bizottság  1988-ban  készítette  el  első 

közleményét a Tanács részére „Az üvegházhatás és a Közösség” címmel297, az erről 

készített állásfoglalásában298 („Az üvegházhatás és a Közösség”) a Tanács a maga 

részéről is megerősítette annak szükségességét és sürgősségét, hogy a Közösségnek 

intézkedéseket kell foganatosítania az üvegházhatással szemben.

Az  Európai  Tanács  1990.  júniusában  Dublinban  tartott  ülésén  egyrészt 

kezdeményezte az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó stratégiák 

és célkitűzések globális szinten való megállapítását299, másrészt felkérte a Bizottságot 
294 EPINEY,  A.:  Umweltrecht  in  der  Europäischen  Union.  Carl  Heymanns  Verlag,  Köln,  2005, 
321-330.o.
295 HL C 255, 1986.10.13. o. 272.  Resolution on measures to counteract the rising concentration of 
carbon dioxide in the atmosphere (The „greenhouse” effect)
296 Entschließung  zu  Maßnahmen  gegen  die  zunehmende  CO2-Konzentration  in  der 
Atmosphaere” (Treibhauseffekt)
297 Mitteilung  an  den  Rat  „Der  Treibhauseffekt  und  die  Gemeinschaft”  betreffend  das 
Arbeitsprogramm der Kommission zur Beurteilung der politischen Optionen zur Verringerung der mit 
dem „Treibhauseffekt” verbundenen Risiken KOM (88) 656 endg. 16.1.89.
298 Entschließung des Rates vom 21. Juni 1989 über Treibhauseffekt und Gemeinschaft HL C 183, 
1989.07.20., 4.o.
299 Presidency conclusions of the European Council (25 and 26 June 1990) Global Issues
„The Community and its Member States have a special responsibility to encourage and participate in 
international action to combat global environmental problems. Their capacity to provide leadership in 
this sphere is normous. The Community must use more effectively its position of moral, economic and 
political authority to advance international efforts to solve global problems and to promote sustainable 
development and respect for the global commons. [...] The community should also support efforts to 
build  into  international  structures  the  capacity  to  respond  more  effectively  to  global  problems. 
Depletion of the ozone layer is a major cause for concern. The Community has already agreed to press 
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konkrét  klímavédelmi  intézkedések  előkészítésére300,  elsődlegesen  a  CO2-

kibocsátásokkal  szemben301.  A  környezetvédelmi  és  energiaügyi  miniszterek 

összetételében ülésező Tanács302 1990. október 29-ei303 és 1991. december 13-ai304 

nyilatkozataival  elérte,  hogy  a  Közösség  politikailag  a  CO2-kibocsátások 

stabilizálása érdekében 2000-ig az 1990-es szint elérésére vállaljon kötelezettséget.

Ezek  a  dokumentumok  indították  el  azt  a  folyamatot,  amely  megteremtette  a 

Közösség környezeti politikáján belül a klímavédelem alapjait 305.

1. A JOGALAPRÓL

A  Közösség  és  annak  tagállamai  között  fennálló  hatásköri  megosztás  szabályai 

szerint  a  Közösség  csak  abban  az  esetben  alkothat  jogot  az  adott  területen, 

amennyiben  erre  az  EK-Szerződés  valamely  rendelkezése  feljogosítja306.  Joggal 

merül  fel  tehát  a  kérdés,  hogy  a  klímavédelem  kapcsán  mely  rendelkezést 

tekinthetjük  jogalapnak?  A  klímavédelem  napirendre  kerülésével  párhuzamosan 

került  be  (az  Egységes  Európai  Okmány  rendelkezéseivel307)  az  EK-Szerződésbe 

for revision of the Montreal Protocol on substances which deplete the ozone layer so as to speed up 
considerably the complete elimination of these substances. It  is also committed to the provision of 
additional  financial  and  technical  resources  to  assist  developing  countries  in  implementing  the 
Protocol. We call on all the Contracting Parties to the Protocol to support these proposals and we call 
on States which have not already done so urgently to ratify or accede to the Protocol. Recent scientific 
assessments  show  that  man-made  emissions  are  substantially  increasing  the  atmospheric 
concentrations  of  greenhouse  gases  and  that  a  business-as-usual  approach  will  lead  to  additional 
global warming in the decades to come. We urge all countries to introduce extensive energy efficiency 
and  conservation  measures  and  to  adopt  as  soon  as  possible  targets  and  strategies  for  limiting 
emissions of greenhouse gases. […]”
300 „We call  on  the  Commission  to  expedite  its  proposals  for  concrete  action  and,  in  particular, 
measures  relating  to  carbon  dioxide  emissions,  with  a  view to  establishing  a  strong  Community 
position in preparation for the Second World Climate Conference. The Community and its Member 
States  will  take  all  possible  steps  to  promote  the  early  adoption  of  a  Climate  Convention  and 
associated rotocols, including one on tropical forest protection […]”.
301 EK-Bulletin 1990/6. o.19.
302 Council of Environment and Energy Ministers
303 EK-Bulletin 1990/10. o. 41.
304 EK-Bulletin 1991/12. o.88.
305 ANDERSON, J. – SKINNER, I.: The European Union’s approach to reducing greenhouse gas emissions. 
JEEPL 2005/2, 92-101.o.
306 5. cikk (korábbi 3b. cikk)
„A Közösség az e szerződésben ráruházott hatáskörök és a számára kijelölt célkitűzések keretén belül 
jár  el.  Azokon  a  területeken,  amelyek  nem  tartoznak  kizárólagos  hatáskörébe,  a  szubszidiaritás 
elvének megfelelően a Közösség csak akkor és annyiban jár el, amennyiben a tervezett intézkedés 
céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a tervezett intézkedés terjedelme 
vagy hatása  miatt  azok  közösségi  szinten  jobban  megvalósíthatók.  A Közösség  intézkedései  nem 
léphetik túl az e szerződés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges mértéket.”
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önálló  címként  a  Környezet308,  amely  ezáltal  lehetővé  tette,  hogy  a  Közösség  a 

klímavédelem  területén  meghozandó  intézkedéseket  (a  pusztán  környezetvédelmi 

intézkedéseket),  mint környezetvédelmi intézkedéseket, immáron az EK-Szerződés 

175. cikkére (korábbi 130s. cikk) támaszkodva fogadhassa el.

Amennyiben  abból  az  álláspontból  indulunk  ki,  hogy  a  klímavédelem,  mint 

közösségi  feladat,  a  „környezetvédelem”  gyűjtőfogalma  alá  tartozik,  annak 

részaspektusa, ugyanakkor egy keresztbenfekvő terület, előfordulhat, hogy valamely 

jogszabály, amely ténylegesen a klíma védelmét szolgálja, egyidejűleg a Közösség 

más  céljait  is  érinti.  Így a  Környezet  cím rendelkezésein  túl,  az  adott  jogszabály 

megalkotásakor  az  EK-Szerződés  további  rendelkezései  is  alkalmasak  lehetnek  a 

jogalap meghatározására.  Ilyen lehet például:  az EK-Szerződés 37. cikke (korábbi 

43.  cikk)  a  mezőgazdaság,  71.  cikke (korábbi  75.  cikk)  a közlekedés,  94.  és  95. 

cikkei (korábbi 100. és 100a. cikkek) a jogszabályok közelítése, 133. cikke (korábbi 

113. cikk) a közös kereskedelmi politika tárgykörben rögzített rendelkezések. Annak 

eldöntése,  hogy  az  adott  jogszabályt  mely  jogalapra  támaszkodva  fogadja  el  a 

Közösség, mindig a konkrét esettől függ. Ennek további oka az a sajátosság is, hogy 

az éghajlatváltozásért leginkább felelős üvegházhatású gázokat számos – a közösségi 

politikákat érintő – területen bocsátják ki (itt  mindenkor az antropogén eredetű és 

nem  a  természetes  kibocsátást  kell  szem  előtt  tartanuk).  Így  találkozhatunk  az 

üvegházhatású gázok kibocsátásával többek között: a mezőgazdaságban, az iparban, 

a közlekedésben, az energiatermelésben.

Mielőtt a Közösség konkrét klímavédelmi intézkedéseket fogadott volna el, számos 

olyan  intézkedést  tett  más  ágazati  területeken,  amelyek  pozitívan  befolyásolták  a 

klíma  védelmét,  többnyire  ekkor  még  a  klímavédelem  tudatos  szándéka  nélkül. 

Mivel  azonban  ezeknek  az  intézkedéseknek  a  klíma  védelmére  gyakorolt  pozitív 

hatásai  vitathatatlanok,  e  területek  közül  a  legjelentősebbeket  kiemelve  –  a 

levegővédelem,  az  ózonréteg  védelme,  az  energiapolitika  és  a  közlekedés  – 

vizsgálom  meg  az  alábbiakban  az  elfogadott  jogszabályokat,  amelyek  „pozitív  

mellékhatása” a klíma védelme.

307 25.  cikk  Az  EGK-Szerződés  harmadik  része  a  következő  VII.  címmel  egészül  ki:  VII.  Cím 
Környezet […]
308 XIX. Cím (korábbi XVI. Cím) 174. cikk (korábbi 130r. cikk)-176. cikk (korábbi 130t. cikk)
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2. A LEVEGŐVÉDELEM TERÜLETÉN ELFOGADOTT INTÉZKEDÉSEK

A levegő védelme érdekében elfogadott intézkedések alapvetően alkalmasak a klíma 

védelmére,  jóllehet  sokkal  régebbi  múlttal  rendelkeznek,  mint  a  Közösség 

klímapolitikája.  A  levegő  minőségének  megőrzése,  illetve  javítása  érdekében 

elfogadott első jogszabályok szándékoltan még nem a klíma védelmét, de még nem 

is  a  környezet  védelmét  szolgálták,  ezek  csupán  azok  „mellékhatásaiként” 

jelentkeztek.  Például  szolgál  erre  a  gépjárművek  szikragyújtású309 motorjainak 

kipufogógázai  által  okozott  levegőszennyezés  elleni  intézkedésekre  vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/220/EGK tanácsi irányelv310, melynek 

I.  melléklet  1.4.  pontja  alapján  az  Irányelv  értelmében  „gázhalmazállapotú 

szennyezőanyagok”  :  a  szén-monoxid  és  a  szén-hidrogének.  A  szénhidrogének 

egyrészt másodlagos szennyező anyagok, mivel azok ózonná alakulnak át, másrészt a 

metán, mint szén-hidrogén maga is egy üvegházhatású gáz. Az egyes tagállamokban 

(az Irányelv Preambuluma a német és francia szabályozást említi példaként) eltérő 

tartalmú  jogszabályok  kerültek  elfogadásra  a  gépjárművek  szikragyújtású 

motorjainak  kipufogógázai  által  okozott  levegőszennyezésről,  az  eltérő  előírások 

azonban  gátolhatják  a  közös  piac  létrehozását  és  működését.  Ebből  következően 

szükségesnek  mutatkozott,  hogy  valamennyi  tagállam  azonos  előírásokkal 

rendelkezzen  e  témakörben.  Ennek  megfelelően  az  Irányelv  e  gépjárművek 

típusjóváhagyásának  levegőszennyezéssel  kapcsolatos  egységes  feltételeit  rögzíti. 

Mindezek alapján vitathatatlan az irányelv klímavédelmi jelentősége, az pedig, hogy 

mindez  csak  az  eredeti  cél,  –  az  egységes  közös  piac  létrehozásának  – 

„mellékhatása”, az általa elért tényleges klímavédelmi eredmények tekintetében nem 

releváns. Később ezt az irányelvet a 77/102/EGK bizottsági irányelv311 módosította, 

mellyel  azt  a  technikai  fejlődés  eredményeihez  igazította.  A  módosítás  a 

szabályozást, a klímavédelem szempontjából jelentős további szennyező anyagokra a 

nitrogénoxid kibocsátásokra is kiterjesztette, amelyek szintén a másodlagos káros-

anyagok  közé  tartoznak.  A hetvenes  években  a  Közösség  további  levegővédelmi 

irányelveket  fogadott  el,  amelyek  azonban  rendszerint  nem  tartalmaztak 

309 A Közösaség hivatalos jogtárában (Eur-Lex) külső gyújtású motor szerepel magyar fordításként, 
míg a hivatalos fordítási adatbázisban: szikragyújtású motor.
310 HL L 76, 1970.4.6., 15.o.
311 HL L 32, 1977.2.3., 32-39.o.
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korlátozásokat  a  klímaváltozás  szempontjából  releváns  üvegházhatású  gázok 

vonatkozásában312. 

A  levegővédelem  körében  az  ipari  létesítmények  által  okozott  levegőszennyezés 

elleni  küzdelemről  szóló  84/360/EGK  tanácsi  irányelvet313 kell  megemlítenünk, 

amely  kizárólag  eljárásjogi  előírásokat  tartalmazott  a  helyhez  kötött  ipari 

létesítményekre.  Az  Irányelv  II.  melléklete,  amely  a  legfontosabb  szennyező 

anyagok  listáját  tartalmazza,  ugyan  megnevezi  a  szennyező  anyagok  között  az 

éghajlatváltozás szempontjából releváns üvegházhatású gázokat (kéndioxid és egyéb 

kénvegyületek,  szénhidrogének),  maga  az  Irányelv  azonban  határértékeket  nem 

rögzít.  Ezeket  a  tagállamok  kötelesek  az  Irányelv  rendelkezései  alapján 

meghatározni.

A nitrogén-dioxidra  vonatkozó  levegőminőségi  előírásokról szóló  85/203/EGK 

irányelv314 ezzel  szemben  már  kötelező  immissziós  határértékeket  állapít  meg  a 

másodlagos  szennyező  anyag,  a  nitrogén-oxid  vonatkozásában.  Az  Irányelv 

Preambulumából kiderül, hogy „a nitrogén-dioxid mint kémiai előanyag szerepel a 

fotokémiai  oxidánsok  kialakulásában,  amelyek  károsak lehetnek  az  emberre  és  a  

környezetre nézve,  […] ” Az irányelv elsődleges célja tehát az emberi egészség és 

környezet védelme, azonban a „klíma/éghajlat” kifejezés mégcsak nem is szerepel az 

Irányelvben.

A  80-as  évek  levegővédelmi  intézkedéseinek  középpontjában  az  erdők  álltak, 

amelyek a levegőszennyezés következtében károsodhatnak. Ennek jegyében került 

elfogadásra  a  Közösségben  az  erdők  levegőszennyezéssel  szembeni  védelméről 

szóló  3528/86/EK  rendelet315 is,  amely  egy  közösségi  akciót316 indított  útjára, 

tekintettel  arra,  hogy a  Közösségben az  erdők védelme,  állapotuk  fenntartása  és 

javítása a levegőszennyezéssel szemben különösen sürgető és jelentős. 

Az  akció  célja,  hogy  megfelelő  megfigyelő-hálózat  kiépítésével  és  fenntartásával  rendszeres 

időközönként felmérjék az erdőkben bekövetkezett károkat. Az így rendelkezésre álló adatok alapján 

312 BÁNDI Gy.  (szerk.):  Az  Európai  Unió  környezetvédelmi  szabályozása.  KJK-Kerszöv  Kiadó, 
Budapest  2004,  26-27.o.,  valamint  FODOR L.:  A  levegő  védelmének  szabályai  a  magyar  
környezetjogban. Publ. Univ. Miskolc. Sect. jur. et pol. Tomus 14., 1997, 69-81.o.
313 HL L 188, 1984. 7.16., 20-25.o.
314 HL L 87, 1985.3.27., 239.o.
315 HL L 326, 1986.11.21., 2.o.
316 Eine gemeinschaftliche Aktion zum Schutz des Waldes gegen Luftverschmutzung
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rendszeresen  jelentéseket  kell  készíteni  az  erdők  állapotáról,  különös  tekintettel  a 

levegőszennyezésre,  annak  érdekében,  hogy  ezáltal  a  károk  mértékét  és  a  különböző  régiók 

fejlettségét  figyelemmel  lehessen  kísérni.  A  károsított  erdők  helyreállítására  programokat  kell 

kidolgozni.  Az  akció  első  időszakát  a  rendelet  1987.  január  1-jével  kezdődő  ötéves  időszakban 

határozta  meg  (1992.  január  1-jéig),  melyet  a  későbbiekben  többször  meghosszabbítottak317, 

legutoljára 2002-ig terjedő időszakig, ezzel az akció le is zárult.

A Közösség a levegővédelem érdekében az ózon okozta károsodásokkal szemben az 

ózon általi levegőszennyezésről szóló 72/92/EGK tanácsi irányelvet318 fogadta el a 

Közösség Negyedik Környezeti Akcióprogramja319 által előírtak szerint. Az irányelv 

célja – az emberi egészség és a környezet védelme érdekében – további intézkedések 

elfogadása az ózon-szennyezések csökkentése érdekében. Az éghajlat védelme, mint 

cél  nem  szerepel  az  irányelvben,  jóllehet  rendelkezései  közvetve  mindenképpen 

hozzájárulnak a klíma védelméhez. 

A 80-as évek közepétől arra a meggyőződésre jutott a Közösség, hogy a környezeti 

elemek  átfogó  védelemével  nagyobb  eredmények  érhetők  el  a  környezetvédelem 

területén,  mint  a  pontszerű  vagy  szektorális,  kizárólag  egy  környezeti  elemre 

kiterjedő szabályozással. Ennek következtében az elfogadott jogszabályok többé már 

nem  csak  egy  környezeti  médium  védelmére  koncentráltak,  hanem  az  átfogó, 

integratív védelmet szolgálták,  párhuzamosan fenntartva a szektorális  szabályozást 

is.  Az  átfogó,  horizontális  szabályok  közé  sorolható  a  környezeti  levegő 

minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 96/62/EK tanácsi irányelv320 (az 

ún.  levegőminőségi  keretirányelv)  is,  amely  jóllehet  egy  környezeti  elemre 

koncentrál,  mégis  integratív  elemeinek  köszönhetően  már  az  átfogó  szabályozási 

eszközök közé sorolható. 

317 I. A Közösségben az erdők levegőszennyezéssel szembeni védelméről szóló 3528/86/EK rendelet 
módosításáról szóló 2157/92/EGK rendelet (HL L 217, 1992.07.31., 1.o.) meghosszabbította az akciót 
további 10 évvel (1987-1997)
II.  A Közösségben az erdők levegőszennyezéssel  szembeni védelméről  szóló 3528/86/EK rendelet 
módosításáról szóló 307/97/EK tanácsi rendelet (HL L 97, 1997.02.21., 9.o.) módosította ezt a 10 éves 
hosszabbítást 15 évre.
III.  A  Közösségben az erdők levegőszennyezéssel szembeni védelméről szóló 3528/86/EK rendelet 
módosításáról szóló 804/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 137, 2002.05.17., 1.o.) módosította a fenti 
15 évet 16 évre.
318 HL L 297, 1992.10.13., 1.o.
319 KOM(86)485 végl., HL C 070, 1987. 03.18., 3.o.
320HL L 296, 1996.11.21., 55.o.
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A klíma védelmét közvetlenül nem is ez az előbbi irányelv szolgálja, hanem az ezt a keretirányelvet 

kitöltő további közösségi jogszabályok. Ezek közül csak néhányat említve:

- A  levegőben  lévő  kén-dioxidra,  nitrogén-dioxidra  és  nitrogén-oxidokra,  porra  és  ólomra 

vonatkozó  határértékekről  szóló  1999/30/EK  tanácsi  irányelv321 a  nitrogén-dioxid 

szennyezőanyag-csoportja  vonatkozásában,  amely  a  troposzférikus  ózon  és  ezen 

üvegházhatású gáz keletkezése tekintetében releváns a klíma védelme szempontjából, bár a 

klíma védelmét, mint célkitűzést ez az irányelv sem tartalmazza.

- További jogszabályként lehet még megemlíteni  a környezeti  levegő ózontartalmáról  szóló 

2002/3/EK tanácsi irányelvet322, amely az 1999/30/EK irányelvet helyezte hatályon kívül. Ez 

sem tartalmaz  kimondottan  klímavédelmi  célokat,  előterében  sokkal  inkább  az  egészség 

védelme és az általános környezetvédelem áll.

- A  benzin  és  a  dízelüzemanyagok  minőségéről,  valamint  a  93/12/EGK  tanácsi  irányelv 

módosításáról  szóló  98/70/EK  irányelv323 a  szikragyújtású  és  kompressziógyújtású 

motorokkal  felszerelt  gépjárművekben  felhasználható  tüzelőanyagokra  határoz  meg  az 

emberi egészség és a környezet védelme érdekében műszaki előírásokat.

- A  környezeti  levegőben  található  benzolra  és  szén-monoxidra  vonatkozó  határértékekről 

szóló  2000/69/EK  irányelv324 elsődlegesen  a  környezeti  levegőben  lévő  benzol-  és 

szénmonoxid-koncentrációra  határoz  meg  határértékeket  abból  a  célból,  hogy  az  emberi 

egészségre, illetve a környezet egészére gyakorolt káros hatásuk elkerülhető, megelőzhető, 

illetve csökkenthető legyen.

3.  A  KLÍMAVÉDELEM MEGJELENÉSE AZ ÓZONRÉTEG VÉDELME ÉRDEKÉBEN ELFOGADOTT 

JOGSZABÁLYOKBAN

Az  1980-as  évek  elején  a  Közösségnek  is  reagálnia  kellett  az  ózonréteg 

elvékonyodásának  problémájára:  erre  egyik  példa  a  környezetben  lévő  fluór-

szénhidrogénekről  szóló  80/372/EGK325 határozat,  melynek  célja  a  fluór-

szénhidrogének  –  melyek  jelentős  mértékben  hozzájárulnak  az  ózonréteg 

elvékonyodásához – fokozatos csökkentése az ipari termelésben.

321 HL L 163, 1999.6.29., 164.o.
322 HL L 67, 2002.3.9., 497.o.
323 HL L 350, 1998.12.28., 58.o.
324 HL L 313, 2000.12.13., 12.o.
325HL L 90, 1980.04.03., 45.o.
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Az  ózonréteg  elvékonyodása  elleni  hatékony  fellépéshez  nélkülözhetetlennek 

bizonyult  a nemzetközi összefogás, melynek egyik példája az 1987-ben elfogadott 

Bécsi  Egyezmény326 konkretizálását  szolgáló  Montreáli  Jegyzőkönyv327 az 

ózonréteget  lebontó  anyagokról.  Az  Egyezmény  keretében  a  Szerződő  Felek 

kötelezettséget vállalnak a szükséges intézkedések megtételére az emberi egészség és 

a  környezet  megóvására  az  emberi  tevékenységből  eredő,  vagy  feltételezhetően  

bekövetkező  negatív  hatásoktól,  amelyek  megváltoztatják,  vagy  feltételezhetően 

módosítják  az  ózonréteget328.  A  Közösség  a  Montreáli  Jegyzőkönyv  Szerződő 

Feleinek  második  (londoni)  találkozóján329 elfogadott  módosításokból  eredő 

kötelezettségeinek  eleget  téve  fogadta  el  az  594/91/EGK  rendeletet330.  Ennek 

megfelelően  a  Közösség  a  fluór-szénhidrogének,  egyéb  halogenizált  fluór-

szénhidrogének,  halonok,  triklóretán  behozatalát,  kivitelét,  ezen  anyagok 

felhasználásával való termelést, azok felhasználását, illetve ezek tilalmát szabályozta. 

1994-ben  a  94/3093/EK  rendelet331 a  szabályozást  kiterjesztette  a  metilbromidra,  a  részben 

halogenizált fluór-bróm-szénhidrogénekre és a részben halogenizált szénhidrogénekre. 

A  Bécsi  Egyezményből332,  valamint  a  Montreali  Jegyzőkönyv  legutóbbi  módosításaiból  és 

kiigazításaiból  eredő  kötelezettségek  teljesítéséhez  közösségi  szintű  intézkedésekre  volt  szükség, 

különösen  a  metil-bromid  Közösségen  belüli  gyártásának  és  forgalmazásának  a  megszüntetése, 

valamint  nemcsak  az  ózonréteget  lebontó  anyagok  behozatalának,  hanem  ezek  kivitelének  az 

engedélyezésére szolgáló rendszer  megteremtése érdekében333.  Ennek következtében a 94/3093/EK 

rendelet  tartalmi  módosításra  szorult,  melyet  a  jelenleg  hatályos  2000/2037/EK rendelet334 hajtott 

végre.

Az  ózonréteggel  kapcsolatos  közösségi  szabályozás  tehát  alapvetően  nem  az 

éghajlatváltozás  elleni  küzdelem  konkrét  célja  miatt  került  megvalósításra,  a 

326 A sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló Bécsi Egyezmény (1985. március 22.)
327 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Montreál, 1987. szeptember 16.)
328 A Jegyzőkönyv Preambuluma
A Jegyzőkönyv hivatalos fordításaként a 35/1990. (II.28.) MT Rendeletet használtam.
329 londoni módosítás (London Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the 
Ozone  Layer  1990);  koppenhágai  módosítás  (Copenhagen  Amendment  1992),  bécsi  módosítás 
(Vienna Amendment 1995),  montreáli  módosítás (Montreal  Amendment  1997),  pekingi  módosítás 
(Pekinese Amendment 1999)
330HL. L 67, 1991. 3.14., 1.o.
331 Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 3093/94/EK tanácsi rendelet 
HL L 333, 1994.12.22., 1-20.o.
332 Az ózonréteg védelméről szóló 1985-ben elfogadott Bécsi (Keret)Egyezmény 
(Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)
333 A rendelet (4) Preamblum-bekezdése
334 Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2000/2037/EK rendelet (HL L 244, 2000.09.29., 1-24.o.)
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szabályozás  az  éghajlatra  és  annak  változására  azonban  mindenképpen  pozitívan 

hatott és hat.

4. A KLÍMAVÉDELEM MEGJELENÉSE AZ ENERGIAPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEKBEN

Az  energiapolitika  a  Közösség  tevékenységi  körébe  tartozik335,  mégis  az  EK-

Szerződésben nem találunk konkretizáló rendelkezéseket. A Környezeti címen belül 

annyi utalást találunk, hogy „[…] a Tanács a Bizottság javaslata alapján, valamint  

az  Európai  Parlamenttel,  a  Gazdasági  és  Szociális  Bizottsággal  és  a  Régiók  

Bizottságával  folytatott  konzultációt  követően  egyhangúlag  fogadja  el:  […]  c)  a 

tagállamok  különböző  energiaforrások  közötti  választását  és  energiaellátásuk  

általános szerkezetét jelentős mértékben érintő intézkedéseket336.”

Az  energiapolitika  alapvető  célja  a  gazdasági  növekedés  fenntartása  mellett 

biztosítani  az  elegendő  és  kedvező  árú  energiát.  Ez  elsődlegesen  a  környezeti 

erőforrásokkal (mind az elsődleges energiahordozókkal, mint például a szén, kőolaj, 

földgáz,  mind a  másodlagos  energiahordozókkal:  elektromosság,  hő)  való ésszerű 

gazdálkodást követeli meg337.

Ehhez  a  területhez  szorosan  kötődik  a  széndioxid  kibocsátásának  az 

energiahatékonyság fejlesztésével történő korlátozásáról (SAVE) szóló 93/76/EGK 

tanácsi irányelv338, melynek célja, hogy a tagállamok a  kibocsátásaik korlátozására 

előírt  célkitűzéseiket  elérjék.  Ennek  lehetséges  módjaként  az  energiahatékonyság 

javítását  jelöli  meg  az  irányelv,  nevezetesen  a  programok  kidolgozása  és 

megvalósítása  segítségével  a  következő  területeken:  épületek  energiatanúsítása, 

fűtési,  klimatizálási  és  melegvíz-költségek  számlázása  a  tényleges  fogyasztás 

alapján, energia-hatásfokot javító beruházások harmadik fél általi finanszírozása az 

állami  szektorban,  új  épületek  hőszigetelése,  kazánok  rendszeres  időközönkénti 

335 3. cikk (korábbi 3. cikk)
(1)  A  2.  cikkben  foglaltak  megvalósítása  céljából  a  Közösség  tevékenysége  —  e  szerződés 
rendelkezései és az abban meghatározott ütemezés szerint — a következőket foglalja magában: […]
u) intézkedések az energiaügy, a polgári védelem és az idegenforgalom területén.
336 EK-Szerződés 175. cikk (korábbi 130s. cikk) (2) bekezdés
337 Lásd: RODI, M.: Grundstrukturen des Energieumweltrechts. EurUP 2005/4, 165- 174.o.
338 HL L 237., 1993.9.22., 28-30.o. (SAVE-irányelv)
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vizsgálata,  nagy  energiafogyasztású  vállalkozások  energiafogyasztásának 

felülvizsgálata. 

A  Közösség  is  hamar  felismerte,  hogy  az  energiahatékonyság  növelésére  épülő 

energiapolitika az egyik leghatékonyabb intézkedés a klíma védelme szempontjából, 

így  fokozatosan  integrálta  a  klímavédelmi  intézkedéseket  az  energiapolitikai 

intézkedésekbe.  Ettől  a  ponttól  kezdve  már  nem  beszélhetünk  a  klímavédelem 

szempontjából  pozitív  mellékhatásokról,  ettől  kezdve  az  energiahatékonyság 

növelése  körében az  energiapolitikai  intézkedések  egymással  karöltve  haladnak a 

konkrét klímavédelmi intézkedésekkel.

A klímavédelmi érdekek energiapolitikai  intézkedésekbe való integrálására szolgál 

példaként a 2006/32/EK irányelv339 (amely a 93/76/EGK irányelvet helyezte hatályon 

kívül)  az  energia-végfelhasználás  hatékonyságáról  és  az  energetikai 

szolgáltatásokról,  amely  a  tagállamokban  az  energia-végfelhasználás 

költséghatékonyságát  kívánja javítani.  Ez egyrészről a szükséges célelőirányzatok, 

ösztönzők,  illetve  intézményi,  pénzügyi  és  jogi  keretek  biztosításával,  a  meglévő 

piaci  korlátok  és  hiányosságok  megszüntetésével;  másrészt  az  energetikai 

szolgáltatások piacának kialakításával és előmozdításával, valamint egyéb, a végső 

fogyasztókat  érintő  energiahatékonyságot  javító  intézkedések  meghozatalával 

lehetséges.

5. AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖZLEKEDÉSI SZEKTORBAN

A Közösségben az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozása a közlekedési 

szektorban  elsődlegesen  a  közúti  közlekedésre  koncentrálódik,  azon  belül  is  a 

személygépjárművek  kibocsátásaira.  Ezzel  kapcsolatosan  a  Bizottság  1995-ben 

fogadta  el:  „A  személygépkocsik  CO2 kibocsátásnak  és  az  átlag  üzem-anyag 

fogyasztásának  a  csökkentéséről  szóló  stratégia340”  című  közleményét,  melynek 

célja, hogy a Közösségen belül a személygépkocsik által okozott CO2 kibocsátások 

2010-ig 25%-kal csökkenjenek.

339 HL L 114., 2006.4.27., 64—85.o. Ez helyezte hatályon kívül a SAVE-irányelvet.
340 KOM(95)  689 Mitteilung der  Kommission an den  Rat  und das  Europäische  Parlament  -  Eine 
Strategie  der  Gemeinschaft  zur  Minderung der  CO2 Emissionen von Personenkraftwagen und zur 
Senkung des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs
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A stratégia az alábbi négy fő vezérvonalra épül:

1. A  gépjárműgyártókkal  kötött  önkéntes  megállapodások szorgalmazása, 

melyeket  a  Közösség  az  európai  (ACEA341),  japán  (JAMA342)  és  koreai 

(KAMA)  gyártó  szövetségekkel343 kötött344 és  amelyek  arra  kötelezik  a 

szövetségek tagjait,  hogy új személygépkocsik gyártása során törekedjenek 

olyan gépjárművek előállítására, amelyek CO2-kibocsátása kevesebb, mint a 

korábbiakban előállítottaké. Az első európai eredményeket követően azonban 

hanyatlás figyelhető meg. A Bizottság azonban fenntartotta magának a jogot, 

hogy amennyiben ezek a szövetségek nem tesznek eleget a megállapodásban 

vállalt kötelezettségeiknek, úgy a Közösség tagállamaira vonatkozó konkrét 

jogalkotást  kezdeményez  ezen  a  területen.  Miközben  a  jelenlegi 

környezetvédelmi európai biztos345 szigorú határértéket vezetne be az autók 

emissziójának lefaragása érdekében addig az ipari biztos346 ellenzi az ilyen 

irányú  jogszabályi  javaslatot,  mert  álláspontja  szerint  ez  csökkentené  a 

versenyképességet.  A felmerült  vita  miatt  2007-ben azonban nem várható, 

hogy ezzel kapcsolatban jogszabályt fogadnak el. Az ipari biztos egy integrált 

megközelítést  részesítene  előnyben,  amely  górcső  alá  venné,  hogy milyen 

lehetőségek  rejlenek  a  technikai  részletek  kiaknázásában.  Ezek  közé 

tartoznak  a  motorok,  az  autógumik  nyomása,  ami  szintén  hatással  lehet  a 

CO2-kibocsátásra,  de  ezek  közé  sorolható  az  infrastruktúra,  valamint  a 

vezetői magatartások esetleges megváltoztatása. A vita további sarokpontja, 

hogy a szabályozás kötelező legyen-e vagy sem. A Bizottság az autók CO2-

kibocsátásának csökkentését célzó stratégiájának felülvizsgálati eredményeit 

2007-ben  mutatja  be347,  melynek  célja,  hogy  2012-re  a  károsanyag-
341 KOM(1998) 495 endg. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament - 
Umsetzung  der  Strategie  der  Gemeinschaft  zur  Minderung  der  CO2-Emissionen  von 
Personenkraftwagen: eine Umweltvereinbarung mit der europäischen Automobilindustrie
(ACEA: Association des Constructeurs Européens d'Automobiles)
342 JAMA: Japan Automobile Manufacturers Association
343 KAMA: Korea Automobile Manufacturers Association
344 KOM (1999) 446 endg. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament - 
Umsetzung der Gemeinschaftsstrategie zur Verminderung der CO2-Emissionen von Kraftfahrzeugen: 
Ergebnis der Verhandlungen mit den japanischen koreanischen Automobilindustrien
345 Sztavrosz Dimasz
346 Günter Verheugen
347 KOM  (2007)19/1,  2007.01.16.  Entwurf Mitteilung  der  Kommission  an  den  Rat  und  das 
Europäische Parlament: Ergebnisse der Überprüfung der Strategie der Gemeinschaft zur Minderung 
der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen
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kibocsátást  120 gramm/km-re  faragják  le  (ez  jelenleg  160 gramm/km).  A 

közúti közlekedés az EU széndioxid kibocsátásának 20 %-át teszi ki. Ennek 

oka,  hogy  az  európai,  japán  és  koreai  gyártók  nem tartották  magukat  az 

önként  vállalt  határértékekhez,  amely  szerint  az  Európában  eladott 

személygépkocsik  széndioxid  kibocsátását  az  1995-ös  szint  25  %-ával 

csökkentik.  Az  elért  érték  ezzel  szemben  ennek  mindössze  fele,  12,4  %, 

amely az Európai Bizottság szerint nem elegendő348.

2. A 1999/94/EK irányelv349 rendelkezik a vásárlók megfelelő tájékoztatásáról 

az  új  személygépkocsik  Közösség  területén  történő forgalmazásakor,  azok 

tüzelőanyag-fogyasztásáról  és  CO2-kibocsátásáról,  amely  lehetővé  teszi  a 

környezettudatos vásárlói döntés meghozatalát.

3. 1753/2000/EK határozat350 alakította ki a Közösségben nyilvántartásba vett új 

személygépkocsik CO2-kibocsátását ellenőrző rendszert.

4. 2002. szeptemberében a Bizottság egy közleményt terjesztett a Tanács és a 

Parlament elé: „A személygépjárművek megadóztatása az Európai Unióban –  

tárgyalási  lehetőségek  nemzeti  és  közösségi  szinten”  címmel351,  amely  az 

egyes  tagállamok  megoldásait  mutatja  be  a  személygépjárművek 

megadóztatásáról, tekintetbe véve azok környezeti terheléseit.

A  Bizottság  annak  lehetőségét  latolgatja,  hogy  további  intézkedéseket  tesz  a 

közlekedési  szektoron  belül  a  CO2-kibocsátások  csökkentése  érdekében  mind  a 

tengeri  közlekedést,  mind  a  légi  közlekedést  érintően.  Ez  utóbbira  két  lehetőség 

mutatkozik,  egyrészt  e  területek  bevonása  a  kibocsátási  jogok  kereskedelmébe, 

illetve a légi közlekedés területén a kerozin megadóztatása352.

348http://euvonal.hu/index.php?
op=hirek&id=3720&PHPSESSID=2ba702b4c2940f49945c54ca79ec0f16
349 HL L 12, 2000.1.18., 16-23.o.
350 HL L 202, 2000.08.10., 1-13.o.
351 KOM(2002)431  Mitteilung  der  Kommission  an  den  Rat  und  das  Europäische  Parlament  - 
Besteuerung  von  personenkraftwagen  in  der  Europäischen  Union  -  Handlungsmöglichkeiten  auf 
nationaler und gemeinschaftlicher Ebene [SEK(2002) 858]
352 A légi közlekedés rendszerbe történő bevonásáról lásd a 4. rész III. Fejezetét.
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6. A KÖZÖSSÉGI FELLÉPÉS EREDMÉNYEI

A fenti áttekintésből jól látszik, hogy a Közösség számos területen tett és tesz ma is 

erőfeszítéseket immáron konkrétan az éghajlatváltozással, mint globális problémával 

szemben. A további intézkedések meghatározása érdekében nélkülözhetetlen annak 

figyelemmel kísérése és megállapítása, hogy az eddigi cselekvések eredményeseknek 

bizonyultak-e  vagy  sem,  illetve,  hogy  mely  területeken  lehetne  még  további 

kibocsátás-csökkentéseket  elérni.  Ennek  megállapítására  szolgál  az  Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség és a Bizottság által minden évben közzétett jelentés az 

üvegházhatású  gázok  tagállami  kibocsátásáról.  A  jelentések  alapjául  szolgáló 

egységes adatszolgáltatást  – amely nélkül az adatok nem vethetők össze – ma az 

üvegházhatást  okozó  gázok  Közösségen  belüli  kibocsátásának  nyomon  követését 

szolgáló  rendszerről  és  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  végrehajtásáról  szóló  280/2004/EK 

határozat353 biztosítja. 2004-et megelőzően ezeket a jelentéseket a tagállamok a CO2 

és egyéb üvegházhatású gázok Közösségen belüli kibocsátásainak nyomonkövetését 

szolgáló  rendszerről  szóló  93/389/EGK  határozat354 módosításáról  szóló 

1999/296/EK tanácsi határozat355 alapján készítették el: 

A  2002-es  jelentés szerint  a  Közösségnek  sikerült  2000-ben  az  1990-es  szinten 

stabilizálnia  az üvegházhatású gázok kibocsátását  és a jelentés  becslései  szerint  a 

Közösség a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt  kötelezettségek teljesítéséhez vezető út 

felét  már  megtette.  Ezzel  szemben  a  2003-as  jelentés356 már  nem mutatott  ilyen 

optimista  képet,  amely szerint  a Közösség mindösszesen az út  egy negyedét  tette 

meg a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségek teljesítése felé. 

A  2004. decemberében közzétett jelentés357 (amely 2002-ig terjedő kibocsátásokról 

szolgál  adatokkal)  igencsak  vegyes  képet  mutat:  hét  tagállam  esetében  elért 

előrelépések 2010-re már pozitívabb képet vetítenek előre, mint a 2003-as jelentés. 

353 HL L 49, 2004.2.19., 1–8.o.
354 HL L 167, 1993.7.9., 31-33.o.
355 HL L 117, 1999.5.5., 35-38.o.
356 KOM(2003) 735 endg. Bericht  der Kommission gemäß der Entscheidung Nr. 93/389/EWG des 
Rates über ein System zur Beobachtung von Treibhausgasen in der Gemeinschaft, geändert durch die 
Entscheidung Nr. 99/296/EG
357 COM (2004) 818 végleges A Bizottság Jelentése „A Közösség kiotói célkitűzésének elérése” (az 
üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről 
és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 
alapján)
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Az EU-15 közül  kilenc  tagállam esetében  azonban elmondható,  hogy a  jelenlegi 

ütem  szerint  nem  fogják  tudni  teljesíteni  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  vállalt 

kötelezettségüket. Az újonnan csatlakozott tíz tagállam viszont jó úton halad a Kiotói 

vállalásaik teljesítése felé, Szlovénia kivételével, jóllehet nem szabad megfeledkezni 

arról  a  tényről  sem,  hogy  e  tagállamokra  nem  vonatkoznak  a  „burden  sharing 

agreementben”  foglaltak,  ezek  az  új  tagállamok  a  Jegyzőkönyvben  vállalt 

kötelezettségeikért önállóan felelnek.

2005-ös  jelentés  358   szerint    2003-ra  az  EU-15-ök üvegházhatású  gáz  kibocsátása  a 

bázisév szintjéhez képest 1,7 %-kal csökkent, ami arra enged következtetni, hogy az 

EU-15-ök  további  intézkedések  bevezetésével  és  a  rugalmas  mechanizmusok 

igénybevételével teljesíteni tudják a Kiotói Jegyzőkönyvben tett 8%-os kibocsátás-

csökkentési  vállalásukat.  Azoknak  a  tagállamoknak,  amelyek  kibocsátási  értéke 

meghaladja  a  vállalásukat,  mihamarabb  további  intézkedéseket  kell  hozniuk, 

valamint  alkalmazniuk  kell  a  kiotói  mechanizmusokat,  kötelezettségeik  teljesítése 

érdekében.

A 2006-os jelentés  359   alapjául szolgáló adatok azt mutatják, hogy az EK eléri a kiotói 

célkitűzéseit, de csak a következő feltételek teljesülése mellett:

- megfelelő  időben  és  teljes  körűen  hatályba  léptetnek  valamennyi  európai 

szintű  vagy  nemzeti  szintű  kiegészítő  intézkedést a  kibocsátásoknak  a 

kötelezettségvállalási időszakban való megváltoztatásához;

- a kiotói mechanizmusokat a teljes tervezett mértékükben alkalmazzák;

- a  Jegyzőkönyv  3.  cikk  (3)  és  (4)  bekezdésébe  tartozó  tevékenységekből 

(nyelő  által  történő)  származó  eltávolítások  a  tagállamok  által  tervezett 

mértékben járulnak hozzá a folyamathoz.

A tervezett és a jelenlegi kibocsátások közötti különbség egyértelműen rámutat arra, 

hogy a tagállamoknak nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük a cél eléréséért. Az EU 

éghajlatváltozási  politikájának  egyik  alappillére  a  kibocsátási  egységek 

358 COM(2005) 655 végleges  A Bizottság Közleménye A Közösség Kiotói  célkitűzéseinek elérése 
terén tett előrehaladásról (az Európai Parlament és a Tanács 280/2004/EK határozata az üvegházhatást 
okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói 
Jegyzőkönyv végrehajtásáról)
359 KOM(2006) 658 endg.  Bericht  der  Kommission Fortschritte  bei  der  Umsetzung der  Ziele  von 
Kyoto (gemäß der Entscheidung Nr. 280/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
ein System zur Überwachung der Treibhausgasemissionen in der Gemeinschaft und zur Umsetzung 
des Kyoto-Protokolls)
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kereskedelme.  A  2008–2012  közötti  időszakot  átfogó  második  nemzeti  kiosztási 

tervek tagállamok általi benyújtása folyamatban van. Kevesebb, mint két évvel az 1. 

kiotói  kötelezettségvállalási  időszak  kezdete  előtt  döntő  fontosságú,  hogy  a 

tagállamok  nemzeti  kiosztási  terveiket  a  kiotói  kötelezettségeiknek  megfelelve 

alkossák meg.

Az éghajlatváltozás elleni politika összetettségéből adódóan is az intézkedéseket több 

cselekvési  szinten  kell  megvalósítani:  mind  helyi,  regionális,  nemzeti,  közösségi, 

mind nemzetközi szinten. A Közösség ezen a területen betöltött vezető szerepe azért 

is hangsúlyozandó, mert a Közösség a Kiotói Jegyzőkönyv Részes Fele, amellyel a 

tagállamok mellett maga a Közösség is felelősséget vállalt a Jegyzőkönyvben foglalt 

kötelezettségek teljesítéséért. 

A Közösség és a Tanács mindenkori elnöksége a nemzetközi tárgyalások folyamán 

mindvégig kezdeményező és vezető szerepet töltött be, amely várhatóan a jövőben 

sem változik. Ez azért is lenne célszerű, mert az üvegházhatású gázok kibocsátása 

révén fellépő határon átnyúló környezeti problémák számos ponton összefüggnek a 

belső piac folyamataival, melynek zavartalan működése a Közösség egyik alapvető 

és hosszútávú célja.
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II. FEJEZET

A KÖZÖSSÉG ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLENI POLITIKÁJA KIOTÓ UTÁN

1.  A  KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETI AKCIÓPROGRAMOK ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL SZEMBENI 

RENDELKEZÉSEIRŐL360

Az Európai Unió Környezeti  Akcióprogramjaiban a környezet  védelme érdekében 

rögzítésre kerülnek azok a meghatározott  lépések,  szükséges eszközök, amelyek a 

Közösség  középtávú  környezeti  stratégiáját  és  prioritásait  dokumentálják  a 

tagállamok  politikai  álláspontjainak  közelítésével.  A  programok  szövegében  való 

megegyezés  ilyen  módon  politikai  elkötelezettséget  teremt.361 Az 

akcióprogramoknak  az  éghajlatváltozás  problémájával  kapcsolatos  álláspontjai  jól 

tükrözik az Unió cselekvési irányait.  Az eddig elfogadott  hat akcióprogram közül 

jelen vizsgálódásom keretei a negyedik, ötödik és hatodik környezeti akcióprogram 

intézkedéseire terjednek ki.

1.1. A NEGYEDIK AKCIÓPROGRAM

A Közösség 4. Akcióprogramja362 rögzíti363, hogy a fosszilis tüzelőanyagok azonos 

mértékben  történő  felhasználása  komolya  problémákhoz  vezethet,  amennyiben 

beigazolódik  számos  tudós  félelme,  amely  szerint  szén-dioxid  növekedése  a 

levegőben és az „üvegházhatás” a jövőben világszerte  súlyos  hatásokat vált  ki  az 

éghajlatra  és  a  mezőgazdasági  termékekre.  Amennyiben  ezt  a  félelmet  a  további 

vizsgálódások  beigazolják,  úgy a  Közösségnek  már  most  el  kell  gondolkodnia  a 

lehetséges megoldásokról és az alternatív energiastratégiákat kell kidolgoznia.    A 

Program továbbá előírja az ózon-szennyezés elleni védelem szükségességét, annak a 

360 Az Akcióprogramokról lásd: BÁNDI GY. (szerk.): Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása. 
KJK  Kerszöv  Kiadó,  Budapest,  2001,  34-71.o.,  HORVÁTH Sz.:  Az  Európai  Unió  környezeti  joga. 
Szegedi Európa-jogi Szakkönyvtár, Szeged, 2006, 12-18.o.
361BÁNDI GY. (szerk.): i.m. 32.o.
362 KOM(86)485 végl. HL C 070, 1987. 03.18., 3.o.
363 2.3.20. Ein weiterer Blick in die Zukunft lässt klar erkennen, daß im Zuge der Verwendung fossiler 
Brennstoffe  schwierige  Probleme entstehen  können,  wenn sich herausstellt,  daß die Zunahme des 
Kohlendioxidgehalts in der Luft und der ,,Treibhauseffekt'' weltweit schwerwiegende Auswirkungen 
auf  Klima  und  Agrarproduktion  haben  (wie  einige  Wissenschaftler  fürchten).  Sollten  weitere 
wissenschaftliche  Untersuchungen  die  Wahrscheinlichkeit  solcher  Auswirkungen  bestätigen,  sollte 
sich  die  Gemeinschaft  bereits  jetzt  Gedanken  über  mögliche  Lösungen  und  alternative 
Energiestrategien machen. Die Kommission wird ihre Studien in diesem Sinne fortsetzen
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környezetre  és  az  emberi  egészségre  gyakorolt  káros  hatásai  miatt.  Az  ózon 

koncentrációját az emberi egészség érdekében határok között kell tartani, az ehhez 

kapcsolódó tudományos és technikai ismereteket ki kell értékelni és támogatni kell 

annak  érdekében,  hogy  megbízható  és  teljes  információval  rendelkezzünk  a 

szennyezéseknek  erről  a  formájáról  is,  hiszen  csak  ez  alapján  lehet  a  jövőbeli 

hatékony és megfelelő intézkedéseket elfogadni364.

1.2. AZ ÖTÖDIK AKCIÓPROGRAM

Az Unió Ötödik Környezeti Akcióprogramjában365 az éghajlatváltozást, a környezeti 

problémák egyikeként kezeli. Az Akcióprogram szerint ezen a területen elsődlegesen 

a nemzetközi szintér a megfelelő cselekvési szint.

A  Program  nemzetközi  együttműködést  irányoz  elő  négy  globális  környezeti 

probléma: az éghajlatváltozás, az ózonréteg elvékonyodása, a fajok sokféleségének 

csökkenése  és  az  erdők  csökkenése  vonatkozásában.  Ezek  közül  az 

éghajlatváltozással  kapcsolatosan  a  Program  leszögezi,  hogy  az  emberi 

tevékenységgel okozott üvegházhatású gázok kibocsátása (mint a széndioxid, metán, 

nitrogénoxid)  drámai  méretekben  emelkedik.  Eltekintve  néhány  tudományos 

bizonytalanságtól  a  szakértők  egyetértenek  abban,  hogy  a  földi  atmoszféra 

összetételében  végbemenő  változások  globális  felmelegedéshez  és  ennek 

következtében  további  veszélyekhez  (tengerszint  emelkedése,  éghajlati  zavarok, 

elsivatagosodás) vezetnek, ezáltal messzemenő következményei lesznek a szociális 

és a gazdasági életre366.

A Program a Közösség eddigi kibocsátásait  2000-ig az 1990-es szintre,  majd ezt 

követően  azokat  további  mértékben  kívánja  csökkenteni.  Az  Akcióprogram 

kidolgozásakor még előkészület alatt álló Éghajlatváltozási Keretegyezmény kapcsán 

a  Közösség  a  pozícióit  tovább  kívánta  erősíteni  és  az  abban  megfogalmazott 

általános  kötelezettségeket  további  Jegyzőkönyvek  kidolgozásával  kívánta 

pontosítani.  Ennek célja,  hogy a  Felek  az  üvegházhatású  gázok kibocsátását  egy 

364 BÁNDI GY. (szerk.): i.m. 52.o., valamint HORVÁTH Sz.: i.m. 16.o.
365 Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten 
vom  1.  Februar  1993  über  ein  Gemeinschaftsprogramm  für  Umweltpolitik  und  Maßnahmen  im 
Hinblick auf eine dauerhafte  und umweltgerechte  Entwicklung - Ein Programm der Europäischen 
Gemeinschaft  für  Umweltpolitik  und  Maßnahmen  im  Hinblick  auf  eine  dauerhafte  und 
umweltgerechte Entwicklung (HL C 138, 1993.05.17., 1-4.o.)
366 Programm  10.  Kapitel  Umweltbedrohungen  und  –Gefahren  10.1.  Weltweite  Fragen 
(Klimaveränderung)
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meghatározott szinten stabilizálják. Az Akcióprogram szerint figyelemmel kell lenni 

továbbá  a  Felek  eltérő  felelősségére  is,  fejlettségi  szintjüknek  és  az  általuk 

kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének megfelelően367.

1.3. AZ ÖTÖDIK AKCIÓPROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA368

Az Ötödik Akcióprogram felülvizsgálata, a nemzetközi együttműködés terén a riói 

folyamathoz  kapcsolódóan az éghajlatváltozásról  szóló Keretegyezmény erősítését 

tűzte ki célul a Berlini Mandátumnak és a későbbi határozatoknak megfelelően369. 

A környezetvédelmi kérdések körében370 a Program felülvizsgálata rögzítette, hogy a 

Közösség  fokozni  fogja  erőfeszítéseit  az  Éghajlatváltozási  Keretegyezmény  és  a 

Montreáli  Jegyzőkönyv  célkitűzéseinek  megvalósítása  érdekében,  melynek  során 

különös figyelmet fordít a Berlini Mandátumnak megfelelő kibocsátás-csökkentésre 

és az ózonréteg lebontásához hozzájáruló anyagokat ellenőrző intézkedéseknek, az 

ezeket  az  anyagokat  helyettesítő  megfelelő  más  anyagokra  vonatkozó  kutatások 

fokozásának371.

1.4. A KÖZÖSSÉG HATODIK KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓ PROGRAMJA372

A Hatodik Akcióprogram373az éghajlatváltozás elleni fellépést a további cselekvési 

területek374 mellett prioritásként kezeli. A Program célja hosszútávon, hogy a globális 

hőmérsékletemelkedés az iparosodás előtti szintet legfeljebb 2  °C-kal haladja meg, 
367 Programm 10. Kapitel Umweltbedrohungen und – Gefahren 11.1. Die Position der Gemeinschaft 
bei wichtigen Problemen
368 Az Európai Parlament és a Tanács 2179/98/EK Határozata az Európai Közösségnek a környezettel 
és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos „A fenntarthatóság felé” politikai és cselekvési programja 
felülvizsgálatáról (HL L 275, 1998.10.10.)
369 6. cikk Nemzetközi Együttműködés (4) bekezdés a) pont
370 Környezetvédelmi kérdések (11. cikk) (1) bekezdés a) pont
37111. cikk (1) bekezdés b) pont
372 A  6.  Akcióprogramról  lásd:  FODOR L.:  Kezünkben  a  jövőnk  –  az  Európai  Közösség  6.  
környezetvédelmi  akcióprogramja. Európai  Jog 2001/4,  12-21.o.;  FODOR L.:  A 6. környezetvédelmi  
akcióprogram - új kihívások az Unió és a tagállamok előtt? Publicationes Universitatis Miskolciensis, 
Sectio Juridica et Politica,  Tom.  XXI/1.,  Miskolc  University Press,  Miskolc,  2003,  405-419.  o., 
KRÄMER, L.:  Das  sechste  Umweltprogramm  der  EU.  EurUP  2003/1,  2-6.o.;  valamint:  BÁNDI Gy. 
(szerk.):  Az  Európai  Unió  környezetvédelmi  szabályozása.  KJK-Kerszöv  Kiadó,  Budapest  2004, 
266-269.o.,  BÁNDI,  GY.:  Környezetjog.  Osiris  Kiadó,  Budapest  2004, 266-269.o.,  HORVÁTH SZ.:  Az 
Európai Unió környezeti joga. Szegedi Európa-jogi Szakkönyvtár, Szeged, 2006, 18.o.
373 Az Európai Parlament és a Tanács 1600/2002/EK határozata a hatodik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési program megállapításáról (HL L 242, 2002.09.10.)
374 a  természetre  és  biodiverzitásra,  a  környezetre  és  az  egészségre,  az  életminőségre,  valamint  a 
természeti erőforrásokra és a hulladékokra (6. Akcióprogram Preambulumának (9) bekezdése) és a 
Program 1. cikk (4) bekezdése
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és  a  CO2-koncentráció  550  ppm375 alá  kerüljön.  Hosszabb  távon  ehhez  globális 

szinten növelni kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a csökkentését az 

1990-es  évhez  képest  70%-kal376,  ahogy  azt  az  éghajlatváltozással  foglalkozó 

kormányközi munkacsoport377 megállapította.

Az éghajlatváltozás elleni fellépés terén az Akcióprogram is a Kiotói Jegyzőkönyvet 

tekinti kiindulópontnak. A Bizottság célkitűzése az Akcióprogram szerint (5. Cikk378) 

e  téren  a  Jegyzőkönyv  ratifikálása  és  hatálybaléptetése,  a  kötelezettségvállalások 

teljesítése,  olyan  nemzetközi  megállapodás  sürgetése,  amely  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségeknél szigorúbb csökkentési célokat állapít meg 

a  második  kötelezettségvállalási  időszakra.  Ezeknek  a  céloknak  az  eléréséhez  az 

alábbi elsődleges intézkedéseket irányozza elő a Program: az üvegházhatású gázok 

emissziójának  csökkentése,  CO2-kibocsátási  jogok  közösségi  kereskedelmi 

rendszerének  kidolgozása,  a  háztartások  energia-megtakarításának  támogatása  a 

fűtésben és a hűtésben egyaránt, valamint mind regionális, mind helyi klímamodellek 

támogatása.

A Hatodik Akcióprogram szerint a nemzetközi klímavédelem vonatkozásában vállalt 

kötelezettségek  –  beleértve  többek  között  a  Kiotói  Jegyzőkönyvet  is  –  az 

üvegházhatású gázok emissziójának csökkentésével teljesíthető. Ennek érdekében a 

Program előírja az energiaágazatban, a közlekedési ágazatban, az ipari termelésben, 

illetve  az egyéb ágazatokban végrehajtandó intézkedéseket379.  Az egyéb  eszközök 

között  szerepelteti  a  Közösség  a  Programban  az  adóügyi  intézkedéseket,  a 

környezetvédelmi megállapodásokat, a kutatási és technológiai fejlesztési politikákat. 

További  fontos  feladatként  jelöli  meg  a  Program  az  éghajlatváltozás 

következményeihez  való  alkalmazkodás  előkészítését380.  Az  éghajlatváltozással 

375 parts per million
376 A Program 2. cikk (2) bekezdése Alapelvek és általános célok
377 Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC
378 „A 2. cikkben meghatározott törekvéseket az alábbi célkitűzésekkel kell elérni:
– az Egyesült  Nemzetek éghajlatváltozási  keretegyezménye kiotói jegyzőkönyvének  ratifikálása és 
hatálybaléptetése 2002-ig, és az abban meghatározott kötelezettségvállalás teljesítése, amely szerint a 
kibocsátást  2008-12-ig  8%-kal  kell  csökkenteni  az  1990.  évi  szinthez  képest  az  egész  Európai 
Közösségre  nézve,  az  egyes  tagállamoknak  a Tanács  1998.  június  16-i  és  17-i  következtetésében 
meghatározott kötelezettségvállalása értelmében; […]”
379 Program 5. cikk Célkitűzések és kiemelt  cselekvési  területek az éghajlatváltozás kezelésére (2) 
bekezdése
380 Program 5. cikk Célkitűzések és kiemelt  cselekvési  területek az éghajlatváltozás kezelésére (3) 
bekezdése

116



kapcsolatos kihívásokat a Közösségnek a bővítés során is figyelembe kell vennie, így 

ezen a területen (is) erősítenie kell az együttműködést a tagjelölt országokkal381. S 

végül a külpolitikája alakítása során is szem előtt kell  tartania az éghajlatváltozás 

ellni küzdelmet, ezzel valósíthatók meg a technológiaátadási igények teljesítése, az 

átalakuló  gazdasággal  rendelkező  országok  támogatása382,  valamint  a  leginkább 

érintett  országok  támogatása  az  éghajlatváltozás  negatív  következményeivel 

szemben383.

2. A BURDEN-SHARING AGREEMENT384

A Kiotói Jegyzőkönyv385 4. cikke annak lehetőségéről rendelkezik,  hogy a Részes 

Felek  a  Jegyzőkönyv  3.  cikkében  rögzített  kötelezettségeiket  közösen  teljesítsék, 

valamely  regionális  gazdasági  integrációs  szervezet  keretében,  illetve  azzal 

együttműködésben.  A  Jegyzőkönyv  New  Yorkban  1998.  április  29-én  történt 

aláírásakor  a  Közösség  képviselői  úgy  nyilatkoztak,  hogy  a  Közösség  és  annak 

(akkori386)  tagállamai  a  Jegyzőkönyv  3.  cikkének  (1)  bekezdése  szerinti 

kötelezettségeiket  a Jegyzőkönyv  4.  cikkének megfelelően közösen teljesítik387.  A 

Közösség és tagállamai így a 4. cikk (6) bekezdésének értelmében és a Jegyzőkönyv 

24. cikke (2) bekezdésével összhangban közösen felelősek azért, hogy a Közösség 

teljesítse  a  Jegyzőkönyvben  rögzített  mennyiségileg  meghatározott  kibocsátás-

csökkentési kötelezettségét388. Ennek következtében az Európai Közösséget létrehozó 

Szerződés  10.  cikkével389 összhangban  a  tagállamoknak  egyéni  és  kollektív 

kötelezettségük  áll  fenn,  hogy  megtegyék  az  összes  általános  vagy  konkrét 

381 Program 5. cikk Célkitűzések és kiemelt  cselekvési  területek az éghajlatváltozás kezelésére (4) 
bekezdése
382 Lásd a CDM- és a JI-projekteket
383 Program 5. cikk Célkitűzések és kiemelt  cselekvési  területek az éghajlatváltozás kezelésére (5) 
bekezdése
384 Az Egyesült  Nemzetek éghajlatváltozási  keretegyezménye  Kiotói  Jegyzőkönyvének  az  Európai 
Közösség  nevében  történő  jóváhagyásáról,  valamint  az  abból  származó  kötelezettségek  közös 
teljesítéséről szóló 2002/358/EK tanácsi határozat (HL L 130, 2002.05.15.)
Vö. a KOM(1999) 230 endg. 1999.5.19. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament  -  "Vorbereitungen  für  die  Umsetzung  des  Kyoto-  Protokolls",  valamint  az  EU 
környezetvédelmi minisztereinek határozatával 2002.3.4.
385 A Jegyzőkönyv szövegét 1997. december 10-én a japán Kiotóban fogadták el (1. határozat/CO.3: 
„Az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének elfogadása”.)
386 Ez azt jelenti, hogy a 2004. május 1-jén (és azt követően) csatlakozott tagállamok vonatkozásában 
továbbra is a Kiotói Jegyzőkönyvben rögzített egyedi kötelezettségvállalások érvényesek.
387 Joint Fulfillment of Commitments (az ún. bubbles)
388 3. cikk (1) bekezdés
389 Római Szerződés 10. cikk (korábbi 5. cikk)
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intézkedést  főként  a  Közösség  Jegyzőkönyv  szerinti,  kibocsátás-csökkentési 

kötelezettsége  teljesítésének  biztosítása  érdekében,  valamint  ezzel  párhuzamosan 

tartózkodni  kötelesek  minden  olyan  intézkedéstől,  amely  veszélyeztetheti  e 

kötelezettség teljesítését.

A Kiotói Jegyzőkönyv 4. cikke szerint a közös teljesítésről kötött megállapodásban 

rögzíteniük kell a megállapodást kötő feleknek az egyéni csökkentési kvótákat.  A 

Tanács  az 1998.  június 16-ai  tanácsi  következtetésekben390 megállapodott  a teljes 

közösségi  csökkentési  kötelezettségvállalásokhoz  nyújtandó  egyes  tagállami 

hozzájárulásokról.  Egyes  tagállamok  feltételezéseket  fogalmaztak  meg  a  bázisévi 

kibocsátásokat,  valamint  a  közös  és  összehangolt  politikákat  és  intézkedéseket 

illetően. Az egyes hozzájárulások eltérőek, mert figyelembe veszik egyebek közt az 

adott tagállam várható gazdasági növekedését, energia-szerkezetét, valamint iparának 

szerkezetét. A Tanács megállapodott továbbá arról, hogy a megállapodás feltételeit 

felveszik  a  Jegyzőkönyvnek  a  Közösség  általi  jóváhagyásáról  szóló  tanácsi 

határozatba. Fentiekre tekintettel fogadta el a Közösség a 2002/358/EK határozatot, 

amellyel  nem  csak  a  Kiotói  Jegyzőkönyvet  ratifikálta,  hanem  ezzel  egyidejűleg 

annak II. mellékletében391 rögzítette a már korábban meghatározott egyes tagállami 

csökkentési  kvótákat is.  Ettől  kezdve tehát a Közösségre előírt  8%-os kibocsátás-

csökkentési kötelezettség kizárólag az EU-15-re együttesen érvényes, függetlenül a 

Közösség későbbi bővülésétől.

A  Kiotói  Jegyzőkönyv  4.  cikkének  (2)  bekezdése  előírja,  hogy  a  Közösség  és 

tagállamai megerősítő, illetve jóváhagyó okirataik letétbe helyezésekor értesítsék a 

Jegyzőkönyv  8.  cikkével  létrehozott  Titkárságot  e  megállapodás  feltételeiről.  A 

Közösség és annak tagállamai kötelesek intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy 

a  Közösség  teljesíteni  tudja  a  Jegyzőkönyv  szerinti  kötelezettségeit,  az  egyes 

tagállamok a Közösség és más tagállamok felé fennálló, saját kötelezettségvállalásai 

teljesítésére vonatkozó felelősségének sérelme nélkül392. A Közösség és tagállamai 

390 Az Európai Unió Tanácsa 1998. június 19-i 9702/98 dokumentuma a Környezetvédelmi Tanács 
1998. június 16-17-i eljárásainak eredményéről, I. melléklet.
391 Ausztria –13%, Belgium –7,5%, Dánia –21%, Finnország 0%, Franciaország 0%, Németország –
21%, Görögország +25%, Írország +13%, Olaszország –6,5%, Luxemburg –28%, Hollandia –6%, 
Portugália +27%, Spanyolország +15%, Svédország +4%, Egyesült Királyság –12,5%. Ezek a számok 
a bázisév vagy bázisidőszak arányában kerültek meghatározásra és súlyozott átlaguk eredményezi a 
teljes EU-ra vonatkozó 8%-ot.
392 Az Egyesült  Nemzetek éghajlatváltozási  keretegyezménye  Kiotói  Jegyzőkönyvének  az  Európai 
Közösség  nevében  történő  jóváhagyásáról,  valamint  az  abból  származó  kötelezettségek  közös 
teljesítéséről  szóló 2002/358/EK tanácsi  határozat  (HL L 130, 2002.05.15.) Preambulumának (12) 
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bázisévi  kibocsátásait  nem  határozták  meg  véglegesen  a  Jegyzőkönyv 

hatálybalépését megelőzően. A bázisévi kibocsátások végleges meghatározásakor, és 

legkésőbb  a  kötelezettségvállalási  időszak  kezdetét  megelőzően  a  Közösség  és 

tagállamai tonna szén-dioxid egyenértékben állapítják meg e kibocsátási szinteket a 

CO2 és  egyéb  üvegházhatást  okozó  gázok  Közösségen  belüli  kibocsátásának 

ellenőrzését  szolgáló  rendszerről  szóló,  1993.  június  24-ei  93/389/EGK  tanácsi 

határozat393 8. cikkében említett eljárásnak megfelelően. 

3. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK VÉGREHAJTÁSA

Amikor  1992-ben  a  Bizottság  az  éghajlatról  szóló  stratégiai 

dokumentumában394gazdasági eszközök alkalmazására utalt, még nem a mennyiségi 

megoldásokra  (licencek ill.  kibocsátási  egységek),  hanem az ármegoldásokra  (tág 

értelemben az adókra) értette azt. Ekkor még a stratégiai dokumentum szerint is a 

széndioxid kibocsátás ill. az energiafelhasználás után fizetendő adókat részesítették 

előnyben395. 

A  licencek  sokáig  a  „környezeti  bűnökkel  való  üzérkedés”  stigmáját  viselték 

magukon, így még közösségi szinten is viszonylag későn fogadták el a gazdasági 

eszközök  opcióját.  A  Közösség  1993-as  5.  Akcióprogramjában  (Címe:  „A 

fenntarthatóság felé”) a gazdasági eszközök csoportban az eszközök közötti választás 

súlypontja továbbra is az ármegoldásokra helyeződött,  de ezzel egyidejűleg annak 

szükségességét is elismerték,  hogy a mennyiségi  eszközök is alkalmasak lehetnek 

minimális  pénzügyi  ráfordítás mellett  az optimális  környezeti hasznok elérésére396. 

Mennyiségi megoldásokra konkrét példaként az Akcióprogram éppen a kibocsátási 

jogokat  említi,  amelyek  alkalmasak  lehetnek  a  kibocsátási  mennyiségek 

csökkentésére, illetve ellenőrzésére.

Mindezek ellenére a Bizottság csak 1998-as közleményében397 – „Éghajlatváltozások 

– EU Stratégia Kiotó után” címmel – került először megemlítésre az európai szinten 

is bevezethető kibocsátási jogok kereskedelme (a Kiotói Jegyzőkönyvben rögzített 

bekezdése
393 HL L 167., 1993.7.9., 31.o. A legutóbb az 1999/296/EK határozattal (HL L 117., 1999.5.5., 35.o.) 
módosított határozat.
394 KOM (92)  246  endg.,  Mitteilung  der  Kommission  -  Eine  Gemeinschaftsstrategie  für  weniger 
Kohlendioxidemissionen und mehr Energieeffizienz
395 KERTH, Y.: i.m. 157.o.
396 5. Akcióprogram 7. fejezete A környezetvédelmi eszközök palettájának bővítéséről
397 KOM (98) 353 végl.
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nemzetközi kereskedelem) tükrében,  még igencsak elméleti  síkon, annak hasznait, 

kialakítási lehetőségeit és esélyeit vizsgálva398.

Ezt  a  gondolatot  követte  a  Bizottság  „A  Kiotói  Jegyzőkönyv  végrehajtásának 

előkészítése” című 1999-es közleménye399, amelyben bejelentette, hogy a közösségi 

szintű  kibocsátási  jogok  kereskedelme  szabályozásának  kialakítását  egy 

Zöldkönyvvel kívánja megkezdeni.

4.  ZÖLDKÖNYV AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁS-KERESKEDELMÉRŐL AZ EURÓPAI 

UNIÓBAN

„Az üvegházhatású  gázok  kibocsátás-kereskedelméről  az  Európai  Unióban”  című 

Zöldkönyv400, melyet az Európai Bizottság 2000. március 8-án tett közzé, – számos 

egyéb a Kiotói Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó közleményt követően401 – jelentette az 

első  nagy  lépést  és  a  további  szakmai  viták  alapját  a  kibocsátási  jogok 

kereskedelmének  közösségi  szintű  bevezetésében402.  Ez  a  dokumentum  írja  le  a 

kibocsátási  egységek  kereskedelmének  modelljét,  valamint  rögzíti  a  még  nyitott 

kérdéseket.

A Közösségben eddig még nem alkalmazott gazdasági eszköz indokaként a Bizottság 

nem új  felismerésekkel  szolgál  annak  ökológiai  vagy gazdasági  hatékonyságáról, 

hanem elsősorban a Kiotói Jegyzőkönyvben foglalt szabályozásra hivatkozott, ahogy 

tették ezt  már  az előzőekben érintett  bizottsági  közlemények is403.  Egyrészt utal  a 

Zöldkönyv  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  foglalt  kibocsátás-csökkentési 

398 KOM (98) 353 végl. 24.o.
399 KOM  (99)  230  endg.  17.  o.  1999.05.19.,  „Vorbereitungen  für  die  Umsetzung  des  Kyoto-
Protokolls”.
400 KOM (2000) 87 endg. Grünbuch zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der Europäischen 
Union
„Mit dem Grünbuch fing alles an” – HOHENSTEIN, Ch.: Rechtliche Aspekte des Emissionsrechtehandels. 
EWS 2002/11, 512.o.
401 KOM(1998)  353  Mitteilung  der  Kommission  an  den  Rat  und  das  Europäische  Parlament  - 
Klimaänderungen - Zu einer EU-Strategie nach Kyoto; KOM(1999) 230 Mitteilung der Kommission 
an  den  Rat  und  das  Europäische  Parlament  -  "Vorbereitungen  für  die  Umsetzung  des  Kyoto- 
Protokolls";  KOM(2000)  88  Mitteilung  der  Kommission  an  den  Rat  und  an  das  Europäische 
Parlament  Politische  Konzepte  und  Maßnahmen  der  EU  zur  Verringerung  der 
Treibhausgasemissionen: zu einem Europäischen Programm zur Klimaänderung (ECCP)
402 Lásd:  RENGELING, H.-W. -  STRÖBELE, W. -  MEYER, E. Ch.:  Gutachten zum EU-Grünbuch. Münster, 
2000, 73.o.
403 Lásd KOM (98) 353 végl. és KOM (99) 230 végl.
KERTH, Y.: i.m. 158-160.o.
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kötelezettségekre (melyek teljesítése további intézkedések nélkül igencsak kérdéses 

lenne), másrészt az ún. rugalmas mechanizmusokra, melyek sorába a Jegyzőkönyv 

17. cikke szerint a kibocsátási egységek kereskedelme is tartozik. Tekintettel a Kiotói 

Jegyzőkönyv  szerint  2008-tól  bevezetésre  kerülő  nemzetközi  kereskedelemre, 

ésszerűnek tűnt a Bizottság számára, azt megelőzően közösségi szinten kipróbálni a 

rendszert, ennek során tapasztalatokat gyűjteni.  Másrészt a közös piac harmonikus 

működésének  biztosítása  érdekében  célszerűnek  tűnt  annak  megelőzése,  hogy  a 

tagállamok egyenként vezessenek be saját koncepciójuk alapján ilyen rendszereket 

nemzeti szinten404, amely az egyes rendszerek eltérő működési szabályaira tekintettel 

minden bizonnyal  torzította  volna a belső piac működését.  Ezért  sokkal inkább a 

mihamarabbi egységes közösségi rendszer bevezetése tűnt célravezetőnek.

A Zöldkönyv leírja a különböző lehetőségeket a kibocsátási jogok kereskedelmének 

rendszere tárgyában, felsorakoztatva azok előnyeit és hátrányait, egyúttal modellezve 

a lehetőségeket. A rendszer előnyét annak költséghatékonyságában és a környezetre 

gyakorolt  kedvező hatásában látja,  így a közigazgatási  (szabályozási)  eszközökkel 

szemben  a  kibocsátási  egységek  kereskedelmi  modellének az az előnye,  hogy az 

előírt  kibocsátás-csökkentést  minden  esetben  eléri.  Továbbá  a  rendszer  igen 

rugalmas  módon  alkalmas  a  kibocsátások  csökkentésére,  amely  nagyban 

hozzájárulhat  annak  mihamarabbi  pozitív  megítéléséhez  a  rendszer  részvevői 

körében.

A Közösség intézményei  igen  pozitívan  reagáltak  a  Bizottság  kezdeményezésére. 

Maga  az  Európai  Parlament  is  behatóan  foglalkozott  a  kibocsátási  jogok 

kereskedelmének kérdésével405, azonban rámutatott arra is, hogy a kibocsátási jogok 

kereskedelme,  csakúgy,  mint  a Kiotói Jegyzőkönyvben rögzített  további rugalmas 

mechanizmusok,  kizárólag  kiegészítő  eszközként  szolgálhatnak  az  üvegházhatású 

gázok kibocsátásának csökkentése során és azokat leginkább a helyszínen (nemzeti 

szinten)  kell  arra  alkalmas  szabályozási  eszközökkel:  adókkal  és  közigazgatási 

eszközökkel csökkenteni406.

404 Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy Dánia és Nagy-Britannia már rendelkezik hasonló 
kibocsátási  jogok kereskedelmére vonatkozó rendszerekkel,  ezekről  és ezek közösségi rendszerhez 
való viszonyáról lásd később.
405 Entschließung  des  Europäischen  Parlaments  zu  dem  Grünbuch  der  Kommission  zum  Handel  mit 
Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union (KOM(2000) 87 + C5-0193/2000 + 2000/2104(COS))
HL C 197, 2001.7.12., 400.o.
406 (KOM(2000) 87 + C5-0193/2000 + 2000/2104(COS))
HL C 197, 2001.7.12., 405.o. 31. pont
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A tanácsadó szervek közül az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság407, a Régiók 

Bizottsága408 és  az  ESZAK  Tanácsadó  Bizottsága409megpróbálta  a  bevezetendő 

rendszernek  nem  csak  az  általános  aspektusait  méltatni,  hanem  annak  speciális 

vonatkozásait is előtérbe helyezni. Így a Gazdasági és Szociális Bizottság azokkal a 

kérdésekkel foglalkozott, amelyek a vállalatok oldaláról merülhetnek fel (mint pl. a 

versenyfeltételek)410.  A  Régiók  Bizottsága  rövid  állásfoglalásában  arra  a 

megállapításra helyezte  a hangsúlyt,  miszerint  a tagállamoknak kell meghatározni, 

mely  környezeti  eszköz  a  legalkalmasabb  az  általuk  vállalt  csökkentési 

kötelezettségek végrehajtásához411. A Régiók Bizottsága egyedüli önálló javaslatként 

a  hulladékártalmatlanításnak  a  kereskedelmi  rendszerbe  történő  bevonását  jelölte 

meg412.  Az  ESZAK  Tanácsadó  Bizottsága  állásfoglalásában  aláhúzta  annak 

követelményét, hogy az európai gazdaságot a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásával a 

szükséges legkisebb mértékben kell terhelni és ezáltal nem kerülhetnek veszélybe az 

ipar,  mindenek  előtt  az  energiaintenzív  acélipar  energiapolitikai  céljai  és  annak 

versenyképessége413.  A  Zöldkönyvben  tett  bizottsági  felhívásra  több,  mint  száz 

álláspont érkezett a Bizottsághoz a szabályozás kialakítása vonatkozásában. Maguk a 

tagállamok  is  pozitívan  fogadták  a  Bizottság  Zöldkönyvben  rögzített 

kezdeményezését,  álláspontjai  összefoglalója414 alapján  megállapítható,  hogy  a 

tagállamok  elismerték  a  fair,  átfogó  és  mindeközben  a  gyakorlatban  egyszerűen 

alkalmazható  kereskedelmi  rendszer  kialakításának  szükségességét  a  belső  piaci 

versenytorzítások  elkerülése  végett.  Abban  azonban  megoszlottak  a  vélemények, 

hogy ezt a célt, hogyan kellene elérni. 

407 EK-Szerződés 257. cikk
408 EK-Szerződés 263. cikk
409 ESZAK- Szerződés 18. cikk
410 HL  C 367,  2000.12.20.,  22.o.  Stellungnahme  des  Wirtschafts-  und  Sozialausschusses  zu  dem 
„Grünbuch zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union”
411 HL C 22, 2001. 01.24., 30.o. 
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu undder Mitteilung der Kommission an den Rat und 
an das Europäische Parlament — Politische Konzepte und Maßnahmen der EU zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen: zu einem Europäischen Programm zur Klimaänderung (ECCP)
412 Stellungnahme 31.o. 2.4. Es sollte erwogen werden, die Abfallentsorgung der Gemeinwesen in den 
Emissionshandel einzubeziehen.
413 HL  C  170,  2001.  06.14.,  8.o. Stellungnahme  des  Beratenden  Ausschusses  der  EGKS  zum 
Europäischen Programm gegen Klimaänderung und zum Emissionshandel
414 Die  Zusammenfassung  der  Stellungnahmen  zum Grünbuch  „Summary  of  Submissions”  2001. 
05.14.
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Végül a nem kormányzati szervezetek415 is – főként a környezetvédelmi szervezetek 

– véleményükben kihangsúlyozták a szigorú célkitűzések és ellenőrzési intézkedések 

meghatározásának követelményét a kialakítandó rendszerrel szemben.

5. EURÓPAI PROGRAM AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSRÓL 

5.1. ECCP-I416- 2000-2004

Még szintén  2000 márciusában a  Bizottság közzétett  egy további  közleményt417 , 

amely  az  éghajlatváltozásról  szóló  európai  programot  (továbbiakban:  Program) 

tartalmazta.  Az  európai  éghajlat-változási  program  olyan,  több  résztvevős 

konzultációs folyamat, amelyben a Bizottság, a tagállamok, a kutatóhelyek, az ipar és 

a nem kormányzati  szervezetek szakértői tevékenykednek együtt.418 A Program az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó közös és koordinált 

politikák  és  intézkedések  előkészítése  érdekében  készült  el.  Elkészítésében  a 

tagállamok képviselőin kívül érdekképviseleti szervek, vállalatok, az ipar képviselői, 

civilszervezetek  és  független  szakértők  is  részt  vettek.  A Program célja  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvben  rögzített  kötelezettségek  végrehajtásához  szükséges  intézkedések 

elfogadása, az európai stratégiai elemek meghatározása és kidolgozása a Közösség 

szintjén. A Program alá eredetileg hat munkacsoport tartozik, melyek koordinációját 

egy  Irányítóbizottság419 látja  el.  A  „munkacsoport  1  (WG  1)420”,  a  „rugalmas 

mechanizmusok”-munkacsoport dolgozta ki az „együttes végrehajtáshoz” és a „tiszta 

fejlesztési  mechanizmushoz”  szükséges  követelményrendszer  mellett  a kibocsátási 

jogok kereskedelmének keretfeltételeit  is.  A további  munkacsoportok (WG2-6) az 

alábbi területekkel foglalkoznak: energiaellátás, energiafogyasztás, szállítás és ipar, 

valamint  kutatás.  A  Bizottság  az  Irányítóbizottság  útján  koordinálja  az  egyes 

munkacsoportok munkáját. 

415 NGOs – Non-Governmental Organizations
416 European Climate Change Program
417 KOM (2000) 88 endg. 2000.03.08. Politische Konzepte und Maßnahmen der EU zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionen: zu einem Europäischen Programm zur Klimaänderung
418 KOM (2000)88 endg.
KOM(2005) 35. végl.  A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az európai Parlamentnek, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Nyerjük meg a csatát a globális 
éghajlatváltozás ellen
419 Lenkungsauschuss – Steering Committee
420 working group
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Az Európai  Éghajlatváltozási  Programról  készített  záró  jelentést  2001 júniusában 

tették közzé421, amely szerint a konzultációs eljárást követően a munkacsoportok arra 

az eredményre jutottak, hogy valamennyi gazdasági szektor hozzájárulhat és hozzá 

kell,  hogy  járuljon  a  kibocsátások  kitűzött  8%-os  csökkentéséhez.  A 

költséghatékonyság, a kibocsátás-csökkentési potenciál, az időhorizont és a politikai 

elfogadhatóság kritériumai alapján a szakértőcsoportok kb. 40 lehetséges intézkedést 

határoztak  meg,  amelyek  jelentősen  csökkenthetik  a  CO2-kibocsátást422.  A 

zárójelentés a hat munkacsoport, valamint a 2001. tavaszán létrehozott további egy 

munkacsoport (hulladék és mezőgazdaság) beszámolóját is tartalmazza.

A jelentések alapján született javaslatokat a Bizottság az Éghajlatváltozási Program 

végrehajtásáról készített Közleményében rögzítette423 2001. októberében, amelyek az 

alábbi négy csoportba kategorizálhatók:

1. A  horizontális  eszközökre  vonatkozó  jogalkotási  javaslatok egyrészt  az 

IPPC-irányelv  hatékonyabb  végrehajtására,  másrészt  a  projektalapú 

mechanizmusoknak,  úgy  mint  a  JI  és  CDM  a  kibocsátási  jogok 

kereskedelmére  vonatkozó  EK-szabályozással  való  összekapcsolásáról, 

(később  elfogadásra  került  Linking-irányelvet424),  harmadrészt  az 

üvegházhatású gázok Közösségen belüli  kibocsátásának nyomon követését 

szolgáló  rendszer  átdolgozásáról  (a  későbbiekben  elfogadásra  került 

280/2004/EK határozat425) szóltak.

2. Az energiaszektor területén:  

- Az energiát felhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 

minimum  követelmények  megállapításáról  szóló  Keretirányelv 

elfogadására vonatkozó javaslat.

421 ECCP Long Report 2001 June, http: //europa.eu.int/environment/climat/eccp.htm
422 KOM(2001) 580 endg., 5.o.
423 KOM(2001) 580 endg.
424 Az európai parlament és a tanács 2004/101/EK irányelve (2004. október 27.) az üvegházhatású 
gázok  kibocsátási  egységei  Közösségen  belüli  kereskedelmi  rendszerének  létrehozásáról  szóló 
2003/87/EK  irányelvnek  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  projekt-mechanizmusára  tekintettel  történő 
módosításáról HL L 338, 2004.11.13.,  18-23.o.
425 Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  280/2004/EK  határozata  az  üvegházhatást  okozó  gázok 
Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv 
végrehajtásáról 
HL L 49, 2004.02.19., 1-8.o.
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Későbbiekben  elfogadásra  került  a  2005/32/EK  irányelv426,  melynek 

célja  az  energiát  felhasználó  termékek  környezetbarát  tervezésére 

vonatkozó követelmények kereteinek megállapítása azzal a céllal, hogy 

biztosítsa e termékek szabad mozgását a belső piacon, valamint hogy az 

energiahatékonyság  és  a  környezetvédelem  szintjének  növelésével 

hozzájáruljon  a  fenntartható  fejlődéshez,  ugyanakkor  növelje  az 

energiaellátás biztonságát.

- Az  energia-végfelhasználás  hatékonyságának  minimum 

követelményeiről  szóló  Irányelv  kidolgozására  tett  javaslat.  A 

későbbiekben  elfogadásra  került  a  2006/32/EK  irányelv427,  amely  a 

tagállamokban  az  energia-végfelhasználás  hatékonyságának 

költséghatékony javítását kívánja fokozni.

- A  hasznos  hőigényen  alapuló  kapcsolt  energiatermelés  belső 

energiapiacon való támogatásáról szóló irányelv elfogadására vonatkozó 

javaslat,  amely  alapján  elfogadásra  került  a  2004/8/EK  irányelv428, 

melynek célja a belső energiapiacon a primer energia megtakarításán és 

a  hasznos  hőigényen  alapuló,  nagy  hatásfokú  kapcsolt  hő-  és 

villamosenergia-termelés  támogatására  és  fejlesztésére  vonatkozó 

keretrendszer  létrehozása,  amely  fokozza  az  energiahatékonyságot  és 

javítja az energiaellátás biztonságát.

3. A közlekedés területén:

- Javaslat  a  közlekedési  eszközök  közötti  kiegyensúlyozott  viszony 

visszaállításáról;

- Javaslat  az  infrastruktúra  kihasználásának  javításáról  és  annak 

költségeiről;

- A bio-üzemanyagok,  illetve  más  megújuló  üzemanyagok  közlekedési 

ágazatban  történő  használatának  előmozdításáról  szóló  irányelv 
426 Az  energiafelhasználó  termékek  környezetbarát  tervezésére  vonatkozó  követelmények 
megállapításának  kereteiről,  valamint  a 92/42/EGK  tanácsi,  illetve  a 96/57/EK  és  a 2000/55/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (HL L 191, 2005. 7.22., 29-58.o.)
427 Az  energia-végfelhasználás  hatékonyságáról  és  az  energetikai  szolgáltatásokról,  valamint  a 
93/76/EGK  tanácsi  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  irányelv  (HL  L  114,  2006.4.27., 
64-84.o.)
428 A hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról és a 
92/42/EGK irányelv módosításáról szóló irányelv HL 52, 2004.2.21., 50-60.o.
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elfogadására  vonatkozó  javaslat,  amely  alapján  elfogadásra  került  a 

2003/30/EK irányelv429.  Ennek célja a bioüzemanyagok, illetve egyéb 

megújuló üzemanyagok alkalmazásának ösztönzése a közlekedési célú 

dízel-, illetve benzinüzemanyagok kiváltására a tagállamokban, ezáltal 

hozzájárulva  olyan  célok  eléréséhez,  mint  az  éghajlatváltozással 

kapcsolatos  kötelezettségvállalásoknak  való  megfelelés,  a 

környezetbarát  ellátási  biztonság  és  a  megújuló  energiaforrások 

alkalmazásának ösztönzése.

4. Az ipari szektorban:

- Javaslat  a  fluorizált  gázokról  szóló  Keretjogszabály  elfogadásáról 

(későbbiekben  elfogadásra  került  az  egyes  fluortartalmú  üvegházhatású 

gázokról szóló 842/2006/EK rendelet430). A szabályozást a rendelet  hatálya 

alá  tartozó  legtöbb  fluortartalmú  üvegházhatású  gáz  magas  globális 

felmelegedési  potenciálja  indokolja.  Ide  tartozik  még  a  gépjárművek 

légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi 

irányelv módosításáról szóló 2006/40/EK irányelv431, amely 2011. január 1-

jével  betiltja  az  új  gépjárművekben  az  olyan  légkondicionáló  rendszerek 

alkalmazását,  amelyek 150-nél nagyobb globális  felmelegedési  potenciállal 

rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak, 2017. január 

1-jével pedig valamennyi  gépjármű vonatkozásában életbe lép ez a tilalmi 

rendelkezés.

Az Éghajlatváltozásról  szóló  Európai  Program 1-es  munkacsoportja  a  kibocsátási 

jogok  kereskedelmét  olyan  eszközként  jelölte  meg,  amely  képes  arra,  hogy  a 

kibocsátás-csökkentést a lehető legköltséghatékonyabb módon valósítsa meg. Ezért 

azt ajánlja, hogy a Közösség a lehető legkorábban vezesse be a rendszert, amelynek 

időben nem kell feltétlenül összhangban lennie a Kiotói Jegyzőkönyvben rögzített 

nemzetközi  kibocsátási  egységek  kereskedelmére  előírt  2008-2012-es  első 

kereskedelmi  időszakkal.  Nyomatékosan  utal  a  munkacsoport  továbbá  arra,  hogy 

amennyiben a rendszert a Közösség ennél az időpontnál hamarabb vezeti be, úgy a 

429 Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  2003/30/EK  irányelve  a  közlekedési  ágazatban  a  bio-
üzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról HL 123, 2003.5.17., 
42-46.o.
430 HL L 161, 2006.6.14., 1-11.o.
431 HL L 161, 2006.6.14., 12-18.o.
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nemzetközi  kereskedelem megindításáig  számos  olyan  tapasztalattal  gazdagodhat, 

amelyet  a  később  meginduló  nemzetközi  kereskedelem  során  megfelelően 

kamatoztathat.

A közösségi kibocsátási-egységek kereskedelmének sarokpontjaiként a szakértők az 

alábbiakat jelölték meg:

- A rendszer középpontjában az abszolút csökkentési céloknak kell állniuk.

- Ebből kifolyólag nem szabad megfeledkezni a verseny biztosításáról, melyre 

a  kiosztási  módszerek  megválasztásánál  –  amely  alapvetően  egyelőre  a 

tagállamok kötelezettsége – különösen tekintettel kell lenni. Ennek során azt 

is  biztosítani  kell,  hogy  a  rendszer  bevezetését  megelőzően  végrehajtott 

üvegházhatású  gázok  kibocsátás-csökkentését  („early  action”)  ne 

„bírságolják” meg. 

- Jóllehet  a  végső  és  alapvető  cél  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  szereplő 

valamennyi üvegházhatású gázra kiterjedő kereskedelmi rendszer bevezetése, 

a  szakértők  mégis  azt  javasolják,  hogy  kezdetben  azt  kizárólag  a  szén-

dioxidra  korlátozzák.  Ugyanígy  a  kezdetben  nem  valamennyi  szektorra 

kiterjedő rendszert  hosszútávon ki  kell  bővíteni  valamennyi  területre,  ahol 

üvegházhatású  gáz-kibocsátás  történik.  A  kezdeti  időszakban  a  szakértői 

csoport azt javasolja, hogy kizárólag csak a legnagyobb kibocsátókra (főként 

az  energiaszektor  képviselőire)  kiterjedő  rendszer  kerüljön  bevezetésre  a 

megfelelő ellenőrzési és jelentéstételi követelmények kialakítása mellett.

A Program több olyan területet jelölt meg, amelyeken a kibocsátások csökkentése a 

legköltséghatékonyabb  módon  oldható  meg:  a  szén  helyettesítése  más 

tüzelőanyagokkal;  az  energiahatékonyság  javítása  az  iparban,  a  háztartásokban,  a 

szolgáltató-szektorban,  valamint  a  szállítási  rendszerekben;  a  metánkibocsátás 

csökkentése  a  bányászatban,  az  olaj-  és  gázrendszerekben,  valamint  a 

hulladékgazdálkodási és a mezőgazdasági szektorokban.

5.2. ECCP-II (2005- )
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A jelenleg is folyamatban lévő ECCP-II432 2005. októberében indult el. Célja olyan 

költséghatékony  lehetőségek  kidolgozása  az  üvegházhatású  gázok  csökkentése 

érdekében,  amelyek  összhangban  vannak  a  Lissaboni  Stratégiával,  a  gazdasági 

növekedéssel és a munkahelyteremtéssel. Az ECCP II. szakaszának középpontjában 

a  szénkivonás  és  -tárolás,  a  közúti  járművek  kibocsátása,  a  repülés,  valamint  az 

éghajlatváltozás  hatásaihoz  való  alkalmazkodást  szolgáló  stratégiák  állnak.  A 

Program további szakpolitikai kezdeményezéseket tervez az energiahatékonyság és a 

megújuló energia tekintetében is433.

A II. szakasz keretében már öt, az európai éghajlat-politika különböző kérdésköreivel 

foglalkozó munkacsoport állt  fel az alábbi terültekre:  a Program első szakaszának 

értékelésével  (I),  a  program  hatásaival  és  kiigazításaival  (II),  a  szén-dioxid 

megkötésével  és  geológiai  tárolásával  (III),  a  repüléssel  (IV),  a  könnyű 

haszongépjárművek  szén-dioxid-kibocsátásának  csökkentését  célzó  integrált 

megközelítéssel (V) foglalkozik.

Ezek közül kiemelendő a repüléssel kapcsolatos munkacsoport, melynek feladata a 

technikai  feltételek  tanulmányozása  a  légi  közlekedés  emissziókereskedelembe 

történő  bevonása  esetére.  A  Bizottság  álláspontja  szerint  ez  lenne  az  egyik 

leghatékonyabb  megoldás  a  légi  közlekedésből  származó  növekvő  kibocsátások 

csökkentésére434.

Az éghajlatváltozás hatásaival foglalkozó munkacsoport az Éghajlatváltozásról szóló 

Európai Program I politikáit és intézkedéseinek a tagállamokban történő átültetését 

tanulmányozza és azok hatékonyságát vizsgálja a kibocsátások csökkentése körében. 

Ennek a vizsgálatnak az eredményeit a Program felülvizsgálatakor felhasználják és 

ezáltal mind a Bizottság, mind a tagállamok részére információval szolgálnak annak 

eldöntéséhez, hogy szükség van-e további intézkedésekre a Kiotói Jegyzőkönyvben 

vállalt kötelezettségek teljesítéséhez.

432 COM(2005)  35  végleges. A  Bizottság  közleménye  -  Nyerjük  meg  a  csatát  a  globális 
éghajlatváltozás ellen
433 COM(2005) 655 végleges  A Bizottság Közleménye A Közösség Kiotói  célkitűzéseinek elérése 
terén tett előrehaladásról (az Európai Parlament és a Tanács 280/2004/EK határozata az üvegházhatást 
okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói 
Jegyzőkönyv végrehajtásáról)
434 Erről lásd a 4. rész 3. fejezetét.
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Az európai integráció markáns jelét  mutatta annak, hogy az Európai Közösség és 

annak  tagállamai  tartják  magukat  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  vállalt 

kötelezettségeikhez  és  készek  azokat  teljesíteni,  hiszen  a  heves  viták  és  számos 

ellenző  hang  ellenére  elfogadták  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátási  egységei 

Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi 

irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK irányelvet435(továbbiakban: Irányelv). 

Tekintettel  arra,  hogy a Kiotói  Jegyzőkönyv  (17.  cikke)  is  piacgazdasági  eszközt 

kíván bevezetni 2008-cal induló nemzetközi kibocsátás-kereskedelemmel, így az új 

gazdasági  eszköz  közösségi  „debütálásának”  ökológiai  és  ökonómiai  hatása  kellő 

bizonyítékként szolgálhat a nemzetközi rendszer számára.

6.  AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSÉRŐL ÉS 

MONITORINGJÁRÓL

Végül ki kell térnem azokra a közösségi normákra, amelyek az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának  nyomon  követését,  annak  monitoringját  szabályozzák,  hiszen  egy 

hatékony  megfigyelő  rendszer  kiépítése  nélkülözhetetlen  ahhoz,  hogy  a  Kiotói 

Jegyzőkönyv  célértékeinek  elérésében  megtett  előrelépéseket  közösségi  szinten  is 

értékelni lehessen.

A  szén-dioxid  és  egyéb  üvegházhatást  okozó  gázok  Közösségen  belüli 

kibocsátásának  nyomon  követését  szolgáló  rendszerről  szóló  93/389/EGK tanácsi 

határozat436 alakította  ki  az  emberi  eredetű  üvegházhatást  okozó  gázok 

kibocsátásának nyomon követésére és az ilyen kibocsátásokkal kapcsolatosan vállalt 

kötelezettségek  teljesítésében  elért  előrehaladás  mérésére  és  értékelésére  szolgáló 

rendszert.  A  nemzetközi  szinten  bekövetkezett  fejlemények  figyelembevétele, 

valamint az egyértelműség miatt e határozatot módosítani kellett, így helyébe lépett 

az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését 

szolgáló  rendszerről  és  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  végrehajtásáról  szóló  280/2004/EK 

határozat437.

435 HL L 275, 2003.10.25., 32.o.
436 HL L 167, 1993.7.9., 31. o.
437 HL L 49, 2004.2.19., 1-8.o.
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A határozat értelmében végzett pontos jelentés lehetővé teszi a kibocsátási szintek 

meghatározását, és ezáltal a jogosultság korai megteremtését a Kiotói Jegyzőkönyv 

rugalmas mechanizmusaiban való részvételre.

Mivel a Közösség és tagállamai a Kiotói Jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően a 

kibocsátási korlátozásaik és csökkentési kötelezettségeik közös teljesítésére vállaltak 

kötelezettséget, ezért helyénvaló a fennálló kötelezettségek tekintetében a hatékony 

együttműködés, beleértve az üvegházhatást okozó gázok közösségi nyilvántartásának 

összeállítását,  az  előrehaladás  értékelését,  a  jelentések  előkészítését,  valamint  a 

felülvizsgálati és megfelelőségi eljárásokat. Ezek teszik ugyanis lehetővé a Közösség 

számára,  hogy az megfeleljen a Kiotói Jegyzőkönyv alapján fennálló jelentéstételi 

kötelezettségeinek,  amint azt az UNFCCC-t megkötő felek hetedik, Marrakeshben 

tartott  konferenciáján  elfogadott  politikai  megállapodások  és  jogi  határozatok 

rögzítik438.

A Bizottság munkáját az ellenőrzés elvégzése, különösen a közösségi nyilvántartási 

rendszer  határainak  kijelölése,  valamint  az  UNFCCC-ben  és  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségek teljesítésének terén elért haladás megítélése 

és  értékelése  során  az  Európai  Környezetvédelmi  Ügynökség439 és  az 

Éghajlatváltozási Bizottság440 segítik.

A hatályos szabályozás alapvetően az alábbi négy területre hozta létre a monitoring mechanizmust:

1.  a  tagállamokban  az  ózonréteget  lebontó  anyagokról  szóló  Montreali  Jegyzőkönyv  által  nem 

ellenőrzött összes, üvegházhatású gáz forrásokból való, emberi eredetű kibocsátásának és nyelő által 

történő eltávolítása nyomon követésére;

2. a forrásokból való kibocsátásokra és a nyelők általi kikerülésre vonatkozó kötelezettség-vállalás 

teljesítésével kapcsolatos eredmények értékelésére;

3.  az  UNFCCC és  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  végrehajtására,  tekintettel  a  nemzeti  programokra,  az 

üvegházhatású  gázok  nyilvántartásaira,  a  nemzeti  rendszerekre,  a  közösségi  és  tagállami 

kibocsátásiegység-forgalmi  jegyzékekre,  valamint  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  szereplő  vonatkozó 

eljárásokra;

4.  annak  biztosítására,  hogy  a  Közösség  és  a  tagállamok  által  az  UNFCCC  titkárságra  küldött 

jelentések  időben  megérkezzenek,  teljes  körűek,  pontosak,  konzisztensek,  egymással 

összehasonlíthatóak és átláthatóak legyenek441.

438 19/CP.7. számú marrakeshi határozat
439 European Environment Agency
440 Határozat 9. cikke
441 Határozat 1. cikke
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A tagállamok és a Bizottság nemzeti, illetve közösségi programot állítanak össze és hajtanak végre a 

vállalt kötelezettségeik teljesítése, valamint annak érdekében, hogy átláthatóan és pontosan lehessen 

ellenőrizni a tagállamok által elért tényleges és várható eredményeket, beleértve a közösségi szintű 

intézkedések szerepét is.

A tagállamok  minden  év  január  15-ig  meghatározzák  és  megküldik  a  Bizottság 

részére442 a  nemzeti  jelentéseiket,  amelyek  alapján  a  Közösség  egy  közösségi 

nyilvántartást állít össze és elkészít egy közösségi jelentést, majd a tagállamoknak 

való megküldést és közzétételt követően benyújtja azt az UNFCCC titkárságára443. 

A  Bizottság  a  tagállamokkal  folytatott  konzultáció  keretében  évente  értékeli  a 

fennálló kötelezettségek teljesítésében elért  haladását,  hogy eldönthesse,  hogy az 

elegendő-e a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez444.

A  későbbiekben  kifejtésre  kerülő  kibocsátásiegység-forgalmi  jegyzékre  itt  csak 

utalnék, amelynek vezetése lényeges eleme a kereskedelem működésének, hiszen 

ebben kerülnek rögzítésre a kibocsátható mennyiségi egységek, a törölt egységek, a 

kibocsátás-csökkentési  egységek  és  az  igazolt  kibocsátás-csökkentések  kiadása, 

birtoklása, átadása, megszerzése, törlése vagy visszavonása és a kijelölt mennyiségi 

egységek, a kibocsátás-csökkentési egységek és az igazolt kibocsátás-csökkentések 

átvitele445. Ez a jegyzék szintén jelentős pillére az üvegházhatású gázok kibocsátása 

nyomonkövetésének.

7. A KÖZÖSSÉG ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLENI POLITIKÁJÁNAK JÖVŐBELI FELADATAI

Végül  röviden azokat  a  főbb területeket  emelem ki,  amelyeken  a Közösségnek a 

jövőben  további  erőfeszítéseket  kell  tennie  az  éghajlatváltozás  megakadályozása 

érdekében:

- Az első és legfontosabb kötelezettség,  hogy a Közösség teljesítse a Kiotói 

Jegyzőkönyvben vállalt kibocsátás-csökkentési kötelezettségét.

- A második,  hogy a  2005.  január  1-jével  a  közösségi  rendszer  hatékonyan 

működjön,  melynek  egyik  legfontosabb  feltétele,  hogy  a  közösségi 

442 Határozat 3. cikke
443 Határozat 4. cikke
444 Határozat 5. cikke
445 Határozat 6. cikke
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jogszabályoknak megfelelő nemzeti jogalkotás és végrehajtás maradéktalanul 

megvalósuljon valamennyi tagállamban.

- A  közlekedés  területén  megszületett  intézkedések  végrehajtásának 

ellenőrzése elengedhetetlen. Az Egyesült Királyság már hangot adott annak a 

szándékának, hogy a brit elnökséget többek között arra kívánja felhasználni, 

hogy  a  légi  forgalomból  származó  CO2-kibocsátást  csökkentse,  lehetőség 

szerint annak az új rendszer hatálya alá vonásával. Ezzel egyidejűleg mind 

Németország,  mind  Franciaország  a  kerozinadó  lehetséges  bevezetésének 

támogatásáról kezdeményezett egyeztetést, tekintettel arra, hogy a Bizottság 

valószínűtlennek  tartja  a  kibocsátási  jogok  közösségi  rendszerének 

kibővítését  a  légi  forgalom  vonatkozásában446 a  következő  kereskedési 

időszakban447.

- A megújuló  energiaforrásokkal  kapcsolatosan  a  2001/77/EK irányelvben448 

rögzített  célok  elérése  érdekében  az  Európai  Környezeti  Ügynökség 

felszólította  a  Közösséget,  hogy  tegyen  nagyobb  pénzügyi  és  politikai 

erőfeszítéseket  annak  érdekében,  hogy  az  ebben  az  irányelvben  rögzített 

célokat  a  Közösség  teljesíteni  tudja.  Az  irányelv  kapcsolódik  az  1997-es 

„Fehér  Könyvhöz449”,  amelyben  meghatározásra  került  az  a  konkrét  cél, 

miszerint 2010-ig a megújuló energiaforrások aránya a Közösség egészének 

bruttó hazai energiafelhasználásában érje el a 12%-ot, melyből  a villamos-

energia aránya 22,1%. Tekintettel erre a célra az irányelv fontos részét képezi 

azoknak az intézkedéseknek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Európai 

Unió teljesíteni  tudja a Kiotói  Jegyzőkönyvben vállalt  kötelezettségeit.  Az 

irányelv központi célja tehát a megújuló energiaforrások arányának növelése 

az EK energiafelhasználásában450.

- A Közösségnek nem utolsó sorban továbbra is vezető szerepet kell betöltenie 

nemzetközi  szinten az éghajlatváltozás  elleni  küzdelemben,  melynek egyik 

bizonyítékául szolgálhat a Kiotói Jegyzőkönyv hatálybalép(tet)ése is.

446 Erről lásd: KOM(2005) 459 végl. A Bizottság Közleménye „A repülés éghajlatváltozásra gyakorolt 
hatásának csökkentéséről”
447 erről bővebben lásd későbbi fejezetet.
448 Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  2001/77/EK  irányelve  a  belső  villamosenergia-piacon  a 
megújuló  energiaforrásokból  előállított  villamos  energia  támogatásáról  (HL  L  283,  2001.10.27., 
33-40.o.)
449 „Energia  a  jövőért:  megújuló  energiahordozók  –  Fehér  Könyv  a  közösségi  stratégiáról  és  az 
akciótervről KOM(97)599. végl.
450 HORVÁTH Sz.: i.m. 23.o.

132



5. RÉSZ

AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEINEK 

KÖZÖSSÉGI KERESKEDELMI RENDSZERE

I. FEJEZET

A SZABÁLYOZÁS KIALAKULÁSA, ANNAK RÉSZLETEI

1. AZ IRÁNYELV ELFOGADÁSA451

Az  Európai  Bizottság  2001.  október  31-én,  a  marrakeshi  klímakonferencia452 

alkalmával,  mutatta  be  Javaslatát453 (továbbiakban:  Irányelv-Javaslat)  az 

üvegházhatású  gázok  kibocsátási  egységei  közösségi  kereskedelmi  rendszerének 

kidolgozásáról,  melyben  már  válasszal  szolgált  a  Bizottság  számos  „Az 

üvegházhatású  gázok  kibocsátás-kereskedelméről  az  Európai  Unióban”  című 

Zöldkönyv454 nyomán kialakult  vitákban és  konzultációkban felmerült  kérdésekre. 

Ezt a Javaslatot az Irányelv végső elfogadásáig még többször módosították455.

451 Az  irányelvről  lásd:  KNOPP,  L.  -  HOFFMANN, J.:  EU-Emissionsrechtehandel  und  deutsches  
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz.  EWS  2004/5,  201-207.o.;  KREUTER-KIRCHHOF,  Ch.:  Die 
europäische  Emissionshandelsrichtlinie  und  ihre  Umsetzung  in  Deutschland.  EuZW  2004/23, 
711-714.o.;  Az  Irányelv  elfogadása  előtti  kompromisszum  kialakításáról  lásd:  AHLMANN-OTTO,  I.: 
„Ringen  um  Luft”  –  Kampf  um  Kompromisse  bei  der  Ausgestaltung  eines  Handels  mit  
Treibhausgasen in der Europäischen Gemeinschaft. RdE 2002/12, 303-310.o., valamint BOIE, W.-K.: 
Der Handel mit Emissionsrechten in der EG, EU: neue Rechtssetzungsinitiative der EG-Kommission. 
Institut  für  Wirtschaftsrecht,  Juristische  Fakultät  der  Martin-Luther-Universität  Halle-Wittenberg, 
Halle  2002,  10-24.o.;  EPINEY,  A.:  Emissionshandel  in  der  EU  –  Der  Richtlinienvorschlag  der  
Kommission über  einen Rahmen für  den Handel  mit  Treibhausgasemissionen in  der  EG – KOM  
(2001)581. DVBl. 2002/9, 579-584.o.;  MICHAELIS, L. O.:  Das europäische Emissionshandelssystem. 
JA 2005/1, 71-76.o.;  REUTER, A. -  BUSCH, R.:  Einführung eines EU-weiten Emissionshandels – Die  
Richtlinie 2003/78/EG. EuZW 2004/2, 39-43.o.
452 (COP-7) 2001. október 29. és november 9. között került megrendezésre Marrakeshben
453 KOM(2001) 581. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen in der Gemeinschaft und zur 
Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (továbbiakban: Irányelv-Javaslat / Javaslat) Az Irányelv-
Javaslatról  lásd:  MEHRBREY,  K.  L.  -  REUTER,  A.:  Europäischer  Emissionshandel  –  der  EU-
Richtlinienvorschlag auf dem rechtlichen Prüfstand. Nomos Verlag, Baden-Baden, 2003
Az Irányelv-Javaslat elfogadásával kapcsolatos eljárási szabályokról lásd részletesen:  KIRCHHOF,  F. - 
KEMMLER,  I.:  Einstimmigkeitserfordernis  im  Rat  bei  der  Beschlussfassung  über  eine  europäische  
Richtlinie zum Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen. EWS 2003/5, 217-223.o.
454 KOM (2000) 87 endg.
455 Többek  között  a  marrakeshi  ajánlásokkal  kapcsolatosan,  melyek  értelmében  a  világ  bármely 
pontján  végrehajtott  kibocsátás-csökkentés  összeköthető  a  kibocsátás-kereskedelmi  rendszerrel. 
(KOM (2003)403 endg., erről lásd a Linking-irányelvről szóló fejezetet!)
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Az Irányelv-Javaslat 2005. január 1-jét tűzte ki a kereskedelem kezdő dátumaként. A 

Bizottság már a Zöldkönyvben is ezt az időpontot jelölte meg azzal az indokolással, 

hogy a rendszer minél korábbi bevezetése lehetőséget ad arra, hogy a nemzetközi 

kereskedelmi  rendszer  bevezetéséig  (2008-ig)  a  Közösség  elegendő  tapasztalatot 

gyűjtsön az új környezeti eszköz alkalmazásáról456. A Javaslat tehát egy hároméves 

kísérleti  időszakra  (2005-2008)  épül,  majd  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  szerinti 

kötelezettségvállalási  időszaknak  megfelelően  egy  további  ötéves  kereskedési 

időszakot  ír  elő  (2008-2012),  a  nemzetközi  kereskedelem  kezdő  dátumával 

megegyező módon. A Bizottság szándéka ezzel az volt, hogy a közösségi rendszer a 

nemzetközi  rendszerbe  betagozódjék,  megakadályozva  ezzel,  hogy  a  nemzetközi 

kereskedelem megindításával  az érintett  gazdasági szereplőknek további költségek 

mellett egy újabb rendszerre kelljen átállniuk.

2003. október 25-én elfogadásra került az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 

Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi 

irányelv módosításáról szóló irányelv457 (továbbiakban: Irányelv) végleges változata, 

amely előírja a tagállamoknak, hogy léptessék hatályba  azokat a törvényi, rendeleti 

és  közigazgatási  rendelkezéseket,  amelyek  ahhoz  szükségesek,  hogy  a  tagállami 

szabályozások az Irányelvnek 2003. december  31-ig megfeleljenek.  Az „újonnan” 

csatlakozott  (2004. május 1-jével) tagállamok számára ez a határidő a csatlakozás 

időpontjáig  meghosszabbodott,  azonban  ez  sem  mutatkozott  elegendőnek  a 

határidőben történő átültetéshez458. 

-  Geänderter  Vorschlag  für  eine  Richtlinie  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  über  ein 
System  für  den  Handel  mit  Treibhausgasemissionsberechtigungen  in  der  Gemeinschaft  und  zur 
Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates KOM (2002) 680. endg.
- Mitteilung der  Kommission an das Europäische Parlament gemäß Artikel  251 Absatz 2 zweiter 
Unterabsatz  EGV  zum  gemeinsamen  Standpunkt  des  Rates  zum  Erlass  einer  Richtlinie  des 
Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  über  ein  System  für  den  Handel  mit 
Treibhausgasemissionsberechtigungen  in  der  Europäischen  Gemeinschaft  und  zur  Änderung  der 
Ratsrichtlinie 96/61/EG /* SEK/2003/0364 endg. - COD 2001/0245 */
- Stellungnahme der Kommission gemäß Artikel 251 Absatz 2 dritter Unterabsatz Buchstabe c) EG-
Vertrag zu den Abänderungen des Europäischen Parlaments am gemeinsamen Standpunkt des Rates 
zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für 
den  Handel  mit  Treibhausgasemissionsberechtigungen  in  der  Europäischen  Gemeinschaft  und zur 
Änderung der Ratsrichtlinie 96/61/EG zur änderung des Vorschlags der Kommission KOM (2003) 
0463. endg. 
456 Zöldkönyv „Einführung” 4-5.o.
457 HL L 275, 2003.10.25., 32. o
458 Magyarországon  a  Kormány  az  irányelvet  átültető  törvény  (2005.  évi  XV.  Törvény  az 
üvegházhatású  gázok  kibocsátási  egységeinek  kereskedelméről,  továbbiakban:  Üht.)  elfogadását 
megelőzően rendeletben szabályozta a rendszer kereteit (272/2004. (IX.29.) Kormányrendelet). Azóta 
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A 2005. január 1-jével induló kereskedési időszakkal az Irányelv hatálya alá tartozó 

létesítmény  üzemeltetőjét  kötelezettség  terheli,  hogy  a  létesítménye  által  a 

tárgyévben  kibocsátott  üvegházhatású  gáz  mennyiségének  megfelelő  számú 

kibocsátási egységet adjon át az illetékes hatóság részére a tárgyévet követő évben459.

2. A SZABÁLYOZÁS CÉLKITŰZÉSEI – EGYSÉGES KÖZÖSSÉGI RENDSZER KIALAKÍTÁSA460

Az  Irányelv  kitűzött  célja,  hogy  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  rögzített  rugalmas 

mechanizmusokra támaszkodva a tagállamok és a Közösség az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának  csökkentésére  vonatkozó  kötelezettségeiket  teljesítsék.  Ennek 

érdekében  a  szabályozás  fő  célja,  hogy  létrehozza  az  üvegházhatású  gázok 

kibocsátási  jogainak  közösségi  kereskedelmének  európai  piacát,  amellyel 

megvalósítható  az  üvegházhatású  gázok  költséghatékony  és  gazdaságilag 

eredményes csökkentése. Az Irányelv-Javaslat az üvegházhatású gázok kibocsátása 

feltételeként  még  csak  a  költséghatékonyságot  jelölte  meg461,  szemben  az 

Irányelvvel, amely kettős célként a költséghatékonyság feltételét és a gazdaságilag 

eredményes  csökkentést  is  ösztönözni  kívánja462.  A kereskedelmi  rendszer tehát  a 

tagállami és közösségi kötelezettségek hatékonyabb teljesítését a gazdasági fejlődés 

és  a  munkalehetőségek  lehető  legkisebb  mértékű  csökkentése  mellett  kívánja 

megvalósítani463.

már elfogadásra került a törvény első végrehajtási rendelete is: a 213/2006. (X.27.) Kormányrendelet 
Az  üvegházhatású  gázok  kibocsátási  egységeinek  kereskedelméről  szóló  2005.  évi  XV: 
törvényvégrahajtásának szabályairól.
459 legkésőbb a tárgyévet követő év április 30-ig
460 Ehhez lásd: CORINO C. – JONES B. – HAWKES P.: i.m. 165-169.o.; EPINEY, A.: Emissionshandel in der  
EU  –  Der  Richtlinienvorschlag  der  Kommission  über  einen  Rahmen  für  den  Handel  mit  
Treibhausgasemissionen in der EG – KOM (2001) 581. DVBl. 2002/9, 579-584.o.;  KNOPP, L.:  EU-
Haftung,  EU-Umweltstrafrecht  und  EU-Emissionszertifikatenhandel.  EWS  2002/8-as  füzet  3. 
melléklete, 7-12.o.
461 KOM(2001) 581. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen in der Gemeinschaft und zur 
Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates
Artikel 1 Gegenstand
Diese Richtlinie  schafft  ein  System für  den Handel  mit  Treibhausgasemissionsberechtigungen  auf 
Gemeinschaftsebene,  mit  dem  auf  kostenwirksame  Weise  eine  Verringerung  von 
Treibhausgasemissionen bezweckt wird.
462 Irányelv 1. cikk Tárgy
Ez az irányelv az üvegházhatású gázok kibocsátásának költséghatékony és gazdaságilag eredményes 
csökkentésének ösztönzése érdekében létrehozza a Közösségben az üvegházhatású gázok kibocsátási 
egységei kereskedelmének rendszerét (a továbbiakban: közösségi rendszer).
463 Lásd az Irányelv Preambulumának (3)-(5) bekezdéseit.

135



Nem szabad ugyanis szem elől veszíteni azt a tényt, hogy a környezetvédelem (itt: a 

kibocsátások csökkentése) jelentős költségeket jelent,  amit  a kötelezettek nagyobb 

hajlandósággal  vállalnak,  amennyiben  az  intézkedések  költséghatékonysága 

biztosított.  Az  Irányelv  az  Európai  Unió,  illetve  a  tagállamai  által  egyenként  is 

teljesítendő a Kiotói Jegyzőkönyvében vállalt kötelezettségvállalásaira464 épül.

Az  Elsőfokú  Bíróság  az  egyik  nemzeti  kiosztási  tervvel  kapcsolatban  meghozott 

bizottsági  határozat  megsemmisítése  iránti  ügyben az alábbiak  szerint  fogalmazta 

meg  a  rendszer  célját:  „a  2003/87/EK  irányelvvel  a  gazdasági  fejlődés és  a  

munkalehetőségek lehető legkisebb     csökkentése   mellett létrehozzanak egy hatékony  

európai piacot465.  Ennek megfelelőn a 2003/87/EK irányelv célja abban áll, hogy a  

Közösség és a tagállamok a Kiotói Jegyzőkönyv keretében vállalt kötelezettségeiknek  

megfelelően  csökkentsék  az  üvegházhatású  gázokat,  azonban  ezt  a  célt  

messzemenőkig  az  európai  gazdaság  igényeinek  figyelembevételével  kell  

megvalósítani.466”

A  Bizottság  álláspontja  szerint  az  egységes  közösségi  rendszerrel  meg  lehet 

akadályozni  az  eltérő  nemzeti  kereskedelmi  rendszerek  bevezetését,  az 

üvegházhatású  gázok  kibocsátási  jogának  ezzel  együtt  járó  különböző  árait467, 

valamint  a  különbségekből  adódó  a  belső  piacon  belüli  versenytorzításokat  és 

kereskedelmi  akadályokat.  Ennek  megfelelően  a  Közösség  elutasította  azt  a 

megoldást, amely a tagállamokban fennálló kereskedelmi rendszerekre támaszkodna. 

Azoknak a nemzeti rendszereknek, amelyek a közösségi rendszerrel konkurálnak, a 

közösségi  rendszer  átültetése  után  nincs  többé  létjogosultságuk.  Míg  az 

Éghajlatváltozásról  szóló  Európai  Program  (ECCP)468 tekintettel  volt  a  fennálló 

rendszerekre469 470,  addig  az  Irányelv-Javaslat  már  teljeséggel  kizárja  a  kivétel-

464 Ausztria –13%, Belgium –7,5%, Dánia –21%, Finnország 0%, Franciaország 0%, Németország –
21%, Görögország +25%, Írország +13%, Olaszország –6,5%, Luxemburg –28%, Hollandia –6%, 
Portugália +27%, Spanyolország +15%, Svédország +4%, Egyesült Királyság –12,5%. Ezek a számok 
a bázisév vagy bázisidőszak arányában kerültek meghatározásra és súlyozott átlaguk eredményezi a 
teljes EU-ra vonatkozó 8%-ot.
465 Lásd az Irányelv Preambulumának (5) bekezdését és 1. cikkét
466 T-178/05  Nagy-Britannia  és  Észak-Írország  Egyesült  Királysága  v  az  Európai  Közösségek 
Bizottsága (HL C 22, 2006.01.28., 14.o.)
467 KOM (2001) 581, endg. 3.o. 1.1. pont
468 European Climate Change Program
469 „Die  Mitgliedstaaten  müssen  daher  ihre  einzelstaatliche  Politik  ausbauen,  um  ihre  jeweiligen 
Emissionsziele  im  Rahmen  der  Lastenteilungsvereinbarung  zu  erreichen.  Durch  gemeinsame  und 
koordinierte Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene können diese nationalen Strategien entsprechend 
dem Subsidiaritätsprinzip sinnvoll ergänzt werden.” Zöldkönyv o.3. KOM (2000) 87 endg.
470 ECCP-Shorter Report 2001-June 3.1.1.4. „[…] An EC emissions trading system should seek to 
build upon the experience of existing emissions trading markets, while offering a European format to 
Member States that have not established their own schemes. […]”
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rendelkezések  lehetőségét.  Ez  főként  azzal  magyarázható,  hogy  az  ECCP  nem 

kívánta  veszélyeztetni  az  innovációs  törekvéseket  addig,  amíg  a  Közösség  nem 

kötelezte el magát teljes mértékben a közösségi rendszer bevezetése mellett, hiszen 

ezek  szintén  klímavédelmi  relevanciával  bírnak.  Ahogyan  az  Irányelv 

Preambulumának  (16)  bekezdése  fogalmaz:  „Ezen  irányelv  egy  tagállamot  sem 

akadályoz az I. mellékletben felsoroltaktól vagy a közösségi rendszerben szereplőktől  

eltérő  tevékenységben,  vagy  a  Közösségi  rendszerből  átmenetileg  kizárt  

létesítményekből  származó üvegházhatású gázok  kibocsátásait  szabályozó nemzeti  

kereskedelmi  rendszerek  fenntartásában vagy  létrehozásában”. Ennek értelmében 

tehát  a  Közösség  lehetővé  teszi  további  tevékenységek,  illetőleg  létesítmények 

bevonását  a  rendszerbe  és  megengedi  az  erre  irányuló  rendszerek  fenntartását, 

létrehozását és működtetését,  kizárólag a közösségi rendszerrel  konkuráló nemzeti 

rendszereket  kell  az  Irányelv  rendelkezéseinek  megfelelően  átalakítani,  ahhoz 

igazítani illetőleg amennyiben az szükséges megszüntetni471.

3. A SZABÁLYOZÁS KETTŐS TÁRGYI HATÁLYÁRÓL

A szabályozás kettős tárgyi hatálya alapján megkülönböztethetjük a mediális tárgyi  

hatályt,  amely  azokat  az  üvegházhatású  gázokat  határozza  meg,  amelyekre  a 

kibocsátási  egységek  kereskedelme  kiterjed,  illetve  a  szektorális  tárgyi  hatályt, 

amely alapján meghatározható,  hogy a szabályozás  mely szektorokra, illetve azok 

mely létesítményeire terjed ki.

3.1. A KERESKEDELEM HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ GÁZOK

Mivel  a  közösségi  kereskedelmi  rendszer  legfőbb  célja,  hogy  csökkentse  a 

klímaváltozást  kiváltó  üvegházhatású gázok kibocsátását,  így kézenfekvőnek tűnt, 

hogy a rendszer hatálya alá azokat az antropogén, gázhalmazállapotú kibocsátásokat 

kell  bevonni,  amelyek  az  éghajlatváltozásért  leginkább  felelőssé  tehetők.  Ennek 

megfelelően a szabályozás hatálya alá tartozik valamennyi a Kiotói Jegyzőkönyvben 

szabályozott472 üvegházhatású  gáz,  ahogyan  azt  már  az  Irányelv-Javaslat  II. 

471 GIESBERTS, L. – HILF, J.: i.m. 47.o.
472 Kiotói Jegyzőkönyv „A” függelék
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melléklete is felsorolja. A szabályozás kialakításának kezdeteitől fogva azonban csak 

a  CO2-kibocsátások  kerültek  bevonásra473.  Már  a  Zöld  Könyv  és  az  Európai 

Klímaváltozási  Program  (ECCP)474 is  a  kibocsátási  egységek  kereskedelmének 

bevezetését kezdetben csak a CO2-re javasolta korlátozni. 

A  korlátozás  egyik  számszerű  oka,  hogy  1999-ben  a  Közösségben  a  kibocsátott 

üvegházhatású gázok 80%-a széndioxid volt475. További okként jelölhető meg, hogy 

a  széndioxid  az  az  üvegházhatású  gáz,  amelynek  -  mint  kibocsátott  szennyező 

anyagnak  -  a  legkönnyebb  megállapítani  a  kibocsátási  mennyiségét,  s  azt 

ellenőrizni476.  Ez  lehetséges  akár  méréssel,  akár  számítással,  mivel  az  elégetett 

fosszilis tüzelőanyagok mennyiségéből megbízhatóan és egyszerűen kiszámítható a 

kibocsátott  CO2-mennyiség477 (a  kibocsátások  indirekt  úton  történő 

meghatározása478),  amely  nagymértékben  hozzájárul  a  rendszer 

költséghatékonyságához. Hozzá kell azonban tenni, hogy az Irányelv IV. melléklete 

mérés  esetén  is  további  ellenőrző  számításokat  ír  elő479.  Amennyiben  tehát  a 

számításhoz szükséges adatok rendelkezésre állnak, abban az esetben a számításos 

módszer preferálandó480.

Fenti módszer azonban a Kiotói Jegyzőkönyvben szabályozott többi üvegházhatású 

gázra481 nem alkalmazható,  pedig azok bevonása is  kívánatos  lenne a rendszerbe, 

azonban  ez  mindenek  előtt  kibocsátásaik  ellenőrizhetőségétől  (azaz  az  ehhez 

kapcsolódó technika fejlődésétől), a helyi hatásoktól, a Közösség egyéb politikáitól 
473 Egy kivételt azonban tartalmaz az Irányelv, mégpedig a 24. cikk (1) bekezdése, amely szerint 2008-
tól kezdődően a tagállamok az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszerét 
az  Irányelvben  nem  szereplő  tevékenységekre,  létesítményekre  és  üvegházhatású  gázokra  is 
alkalmazhatják, amennyiben a Bizottság azt jóváhagyja (opt-in-klauzula).
474 European Climate Change Programme 
475 KOM(2001) 581. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen in der Gemeinschaft und zur 
Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, 10.o.
476 GIESBERTS, L. – HILF, J.: i.m. 47. o.
477 Erről  lásd:  BADER,  Pascal:  Europäische  Treibhauspolitik  mit  handelbaren  Emissionsrechten;  
Empfehlungen für die Umsetzung der Kyoto-Verpflichtung vor dem Hintegrund US-amerikanischer  
Lizenzierungserfahrungen. 2000, 31.o. 
478 A kibocsátások direkt meghatározásáról lásd: HEISTER, J. – MICHAELIS,  P. et al.:  Umweltpolitik mit  
handelbaren  Emissionsrechten.  Möglichkeiten  zur  Verringerung  der  Kohlendioxid und 
Stickoxidemissionen. Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, 1991, 22.o.
479 Mérés
 „A  kibocsátások  mérésekor  egységesített  vagy  elfogadott  módszereket  kell  alkalmazni,  és  a 
méréseket alátámasztó kibocsátási számításokkal kell hitelesíteni.”
480 Eltekintve attól az esettől, amikor ún. csővégi módszerrel csökkentik a CO2-kibocsátást, mert ebben 
az esetben a számítással nagyobb kibocsátási mennyiség kerülne megállapításra, mint ami a tényleges 
kibocsátás.
481 Metán  (CH4),  Dinitrogén-oxid  (N2O),  Fluorozott  szénhidrogének  (HFC-k),  Perfluorkarbonok 
(PFC-k), Kén-hexafluorid (SF6)
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és intézkedéseitől is függ. A kibocsátási jogok kereskedelmének egyik legfontosabb 

feltétele  a  kibocsátások  pontos  ellenőrzése,  amely  a  többi  üvegházhatású  gáz 

esetében tehát ma még nem megoldott482, ezek esetében a mérési adatok még igen 

pontatlanok,  ezért  sem kerülhettek  az  első  kereskedési  időszakban  a  szabályozás 

hatálya alá483.

Javasolandó,  hogy  az  Irányelv  módosításával  további  üvegházhatású  gázok  is  a 

rendszer  hatálya  alá  kerüljenek,  amennyiben  azok  kibocsátásának  ellenőrzése 

technikailag  már  megoldott.  A Bizottság  a  jogalkotási  folyamat  során  mindvégig 

kitartott  álláspontja  mellett,  miszerint  a  rendszer  kezdetekben  csak  a  CO2-

kibocsátásokra  terjedjen  ki.  Tette  ezt  annak  ellenére,  hogy  mind  az  Európai 

Parlament484, mind a Régiók Bizottsága485, mind a Gazdasági és Szociális Bizottság486 

az  első  Irányelv-Javaslatot  a  kereskedelem  CO2-re  történő  korlátozása  miatt 

kifogásolta.

A rendszer egyszerre több üvegházhatású gázra történő kiterjesztésekor ugyanakkor 

felmerül  a  kérdés,  hogy  az  egyes  üvegházhatású  gázok  kibocsátásai  milyen 

viszonyban  állnak  egymással,  vajon  ugyanakkora  terhet  jelent-e  a  környezetre  és 

ezáltal  a  klímaváltozásra  egy  tonna  mennyiségű  szén-dioxid  kibocsátása,  mint 

amennyit  egy  tonna  metán  kibocsátása  jelent?  Ebben  az  esetben  különböző 

kibocsátási  egységeket  kell-e  bevezetni  az  egyes  üvegházhatású  gázokra,  amely 

igencsak megnövelné az adminisztrációs és igazgatási költségeket vagy egy egységes 
482 Erről  lásd  bővebben:  JACOBS,  R.:  Marktwirtschaftlicher  Umweltschutz  aus  rechtlicher  Sicht  – 
Zertifikatlösungen im Luftreinhalterecht der USA und der Schweiz, Zürich, 1997. 
483 Vö. KOM (2001)581 endg., 10.o. 10. pont
484 vö. EP-Dokument A5-0303/2002, Teil 1, 41.o., Änderungsantrag 62 „Es gibt genügend Belege, die 
eine vorsichtige Ausweitung des Geltungsbereichs der Richtlinie durch Einbeziehung einiger weniger 
weiterer Gase rechtfertigen, vorausgesetzt, dass die Überwachungsmethoden vereinbart werden.”
485 Stellungnahme  des  Ausschusses  der  Regionen  zu  dem  Vorschlag  für  eine  Richtlinie  des 
Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  über  ein  System  für  den  Handel  mit 
Treibhausgasemissionsberechtigungen  in  der  Gemeinschaft  und  zur  Änderung  der  Richtlinie 
96/61/EG des Rates
„3.4.  Der  Ausschuss  stellt  fest,  dass  eine  Begrenzung  des  Emissionsrechte-Handels  auf  den 
Hauptverschmutzer Kohlendioxid nicht angemessen ist - auch nicht in der Pilotphase. Nach Ansicht 
des Ausschusses wäre es im Interesse eines repräsentativen Handels vielmehr notwendig, etwa das bei 
der  Abfallentsorgung freigesetzte Methan und im Verkehr anfallende  Stickoxide ebenfalls  auf  die 
Liste der Gase zu setzen, bezüglich derer Emissionsrechte gehandelt werden können.” 
(HL C 192, 2002.08.12., 59-62.o.)
486 Stellungnahme  des  Ausschusses  der  Regionen  zu  dem  Vorschlag  für  eine  Richtlinie  des 
Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  über  ein  System  für  den  Handel  mit 
Treibhausgasemissionsberechtigungen  in  der  Gemeinschaft  und  zur  Änderung  der  Richtlinie 
96/61/EG des Rates
„2.5. Der Ausschuss hält ferner den Ausschluss der übrigen Klimagase vom ursprünglichen Vorschlag 
sowie die Nichtberücksichtigung der anderen flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls nach 2008 
für ungerechtfertigt.„ (HL C 221, 2002. 09.17., 27-30.o.)
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kibocsátási egység bevezetése lenne-e a célszerűbb487? Legkésőbb a rendszer további 

gázokra történő közösségi szintű kibővítésekor – amely várhatóan a 3. kereskedési 

időszakban  következik  be  –  erre  a  kérdésre  még  konkrét  választ  kell  adnia  a 

szabályozásnak.  Itt  jegyzem  meg,  hogy  létezik  már  olyan  mérőszám,  amellyel 

kimutatható  az  egyes  üvegházhatású  gázok  környezetre  veszélyessége:  az  ún. 

üvegházpotenciál488 segítségével.  Ennek  megfelelően  például  a  széndioxid  1-es 

értéket  kap,  míg  a  metán  21-eset489.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  metán  21x  nagyobb 

üvegházpotenciált  jelent,  mint  a  széndioxid,  azaz  21x  nagyobb  veszélyt  jelent  a 

környezetre. Mivel e potenciál meghatározása során a széndioxid képviseli az 1-es 

értéket,  így  a  kibocsátási  egységeknél  az  egy tonna  széndioxid  egyenérték,  mint 

mértékegység  megfelelően  alkalmazható  lehet  a  további  üvegházhatású  gázok 

kereskedelembe történő bevonásakor.

Közgazdasági eszközről lévén szó, nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a 

piac  annál  működőképesebb,  minél  nagyobb  volumenű,  ahogy  azt  a  korábban 

bemutatott pilótaprojektek, illetve nemzeti rendszerek tapasztalatai is bizonyították. 

Ez  jelen  esetre  vetítve  azt  jelenti,  hogy  arra  az  üvegházhatású  gázra  célszerű 

kiterjeszteni a kereskedelmet, amelynek a kibocsátása kellően nagy volumenű, annak 

érdekében, hogy a kibocsátásokra épülő piac működőképes legyen. Ráadásul ez az 

érvelés  teljességgel  egybeesik  a  klímapolitikai  érdekekkel  is,  hiszen  annak  célja 

szintén  az,  hogy  minél  nagyobb  mennyiségben  kerüljön  sor  az  éghajlatunkat 

befolyásoló gázok csökkentésére. Ez a szempont figyelembe vehető a kereskedelem 

további üvegházhatású gázokra történő kiterjesztése melletti érvelésként is.

A kereskedelem további  üvegházhatású  gázokra  történő kiterjesztése  tehát  nem a 

környezeti  politikától,  mint  inkább  a  technika  fejlődésétől  függ.  Mindamellett  a 

rendszer  bővítésének  megemlítése  az  Irányelvben  mindenképpen  örvendetesnek 

tekinthető, hiszen egyértelműen a Közösség ezirányú törekvését tükrözi. Nem szabad 

ugyanakkor  megfeledkeznünk  a  későbbiekben  elemzésre  kerülő  opt-in-klauzula490 

487 KERTH, Y.: i.m. 171.o.
488 GWP: Global Warming Potencial (globális felmelegedési potenciál)
489 http://www.wien.gv.at/umwelt/klimaschutz/lexikon.htm Lexikon des Klimaschutzes
490 Irányelv 24. cikk (1) bekezdése (A közösségi rendszer további tevékenységekre, illetve gázokra 
történő egyoldalú kiterjesztésére vonatkozó eljárások)
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nyújtotta  lehetőségről  sem,  amely  alternatívát  jelenthet  a  rendszer  további 

üvegházhatású gázokra történő (jóllehet még csak) egyoldalú kibővítésére491.

Végül ki kell térnem arra, hogy az Irányelvben nem találunk rendelkezést arról, hogy 

mekkora  arányt  képviseljen  az  össz  CO2-kibocsátás-csökkentésben  a  kibocsátási 

jogok  kereskedelme.  Ezt  a  döntést  a  Bizottság  a  tagállamoknak  engedte  át.  Az 

Európai  Parlament  azonban  határozatában492 szólított  fel  arra,  hogy  a  közösségi 

kibocsátási jogok kereskedelmével a kibocsátás-csökkentések kevesebb, mint 50%-át 

szabad  csak  elérni.  A  kibocsátás-csökkentés  másik  felét  a  hazai  éghajlatváltozás 

elleni intézkedésekkel kell elérni a Kiotói Jegyzőkönyvben foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően,  így  a  kibocsátási  jogok  kereskedelme  csak  a  nemzeti  kibocsátás-

csökkentő intézkedések kiegészítőjeként alkalmazandó. 

E mögött a többször hangoztatott „alapelv” mögött álláspontom szerint a nemzetközi 

kötelezettségvállalás mellett  a Közösség azon szándéka is meghúzódik,  hogy nem 

kívánja  visszavetni  az  eddig  meghozott  nemzeti  intézkedések  által  elindított 

folyamatokat  az  újonnan bevezetésre  kerülő eszközzel,  mindazonáltal  a  Közösség 

egyfajta  óvatossága  is  sejthető  mögötte,  hiszen  új  eszközről  lévén  szó,  annak 

közösségi  szinten  való  kipróbálása  előtt  igencsak  merész  lenne  a  többi 

éghajlatváltozás  elleni  eszköz  idejekorán  történő  háttérbeszorítása.  Bár  itt  kell 

megjegyezni, hogy a kibocsátási jogok kereskedelmét tesztelő szimulációk, arra az 

eredményre  vezettek,  hogy  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátása  csökkentésének 

megvalósítási  költségei  annál  inkább  emelkednek,  mennyiségileg  minél  inkább 

korlátozott mennyiségileg a kibocsátási jogok kereskedelme, így semmi esetre sem 

könnyű feladat a Közösség számára az „arany középút” megválasztása.

3.2. AZ ÉRINTETT SZEKTOROK

491 Figyelemreméltó,  hogy  a  klauzula  az  eredeti  első  Irányelv-Javaslatában  még  nem  szerepelt. 
(KOM(2001) 581)
492 vö.  EP-Dokument  A5-0303/2002,  Teil  1,  20.o.,  Änderungsantrag  24  Begründung:  „Um  eine 
quantifizierte Verpflichtung zur Verringerung im Rahmen dieser Richtlinie zu erzielen und das Risiko 
von  Marktverzerrungen  durch  eine  zu  großzügige  Zuteilung  so  weit  wie  möglich  zu  vermeiden, 
schlug der Berichterstatter in seinem Bericht die Festsetzung einer Höchstmenge an Berechtigungen 
für jeden einzelnen Mitgliedstaat vor. Diese Höchstmenge sollte 50% der vorgesehenen Emissionen 
pro Jahr in den einzelnen Mitgliedstaaten in einer linearen Konvergenzkurve mit den Verpflichtungen 
von Kyoto entsprechen.”
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A  kibocsátási  jogok  kereskedelmével  érintett  szektorok  meghatározása  során  a 

szabályozás  az IPPC-irányelvre493 támaszkodik,  melynek I.  mellékletében felsorolt 

tevékenységek494 nagy  része  a  kibocsátási  jogok  kereskedelmi  rendszerébe  is 

bevonásra került. A szabályozás szektorális tárgyi hatályát eredetileg a kibocsátás-

kereskedelmi rendszer létrehozásához szükséges „kritikus tömeg” megteremtésének 

igénye  határozta  meg.  A  kiválasztott  tevékenységek  elsődlegesen  azok  az 

energiaigényes  szektorokban  működő  nagyméretű,  állandó  jellegű,  helyhez  kötött 

szennyező-anyagforrások,  amelyek  esetében  kellő  pontossággal  nyomon  lehet 

követni a kibocsátásokat495.

Az Irányelv 2. cikk (1) bekezdése, illetve az érintett szektorok felsorolását tartalmazó 

I. melléklet szerint a rendszer hatálya az alábbi nagyobb tevékenységi csoportokra 

terjed  ki:  az  energiagazdálkodás,  a  vasgyártás-  és  feldolgozás,  ásványipar  egyes 

létesítményei496, olyan ipari létesítmények, amelyek faanyagból származó pépek és 

más  szálas  anyagok  előállítását  szolgálják,  továbbá  amelyek  papírt  és  kartont 

állítanak elő. Eszerint a rendszer nem terjed ki a kutatásra, a fejlesztésre, illetve az új 

termékek  és  eljárások  kipróbálására  használt  létesítményekre,  vagy  létesítmény-

részekre,  valamint  a  hulladékgazdálkodásra497 és  a  vegyi  iparra498 sem499.  Az  I. 

melléklet  –  így  az  érintett  szektorokba  tartozó  meghatározott  létesítmények  – 

felsorolása zárt, főként gyakorlati okok500 miatt a rendszer pusztán a helyhez kötött és 

a nagy CO2-forrásokat vonja a hatálya alá, így nem terjed ki a háztartásokra és a 

közlekedésből származó kibocsátásokra sem, márcsak a mérési módszerek költséges 

493 A  Tanács  1996.  szeptember  24-i  96/61/EK  irányelve  a  környezetszennyezés  integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257, 1996. 10.10., 26-40.o.; továbbiakban: IPPC-irányelv)
494 energiaipar, fémek előállítása és feldolgozása, ásványipar, vegyipar, hulladékgazdálkodás, egyéb 
iparágak
495 KOM  (2006)676  A  Bizottság  közleménye  a  globális  szén-dioxid-piac  építéséről.  Jelentés  a 
2003/87/EK irányelv 30. cikke alapján, 8.o. (1)
496 A Javaslat I. mellékletében felsorolt volumenű létesítményekre.
497 Jóllehet  a  20  MW feletti  kapacitású  égetőművek  bevonásra  kerültek.  Azok közül  is  kivéve  a 
veszélyeshulladék-égető és településihulladék-égető létesítményeket.
Erről  lásd  bővebben: HAGMANN, J.:  Kein  Emissionshandel  für  Abfallverbrennungsanlagen.  MuA 
2004/11, 563-564.o.
498 A Zöldkönyv a vegyipart még bevonni szándékozta: Zöldkönyv COM(2000)87 o. 15.
Tabelle 1: Branchen, die in ein System des Emissionshandels einbezogen werden könnten: 
Sektor Anteil an den CO2-Emissionen der EU15: Strom- undWärmeerzeugung 29,9 %, Eisen und 
Stahl 5,4 %, Raffinerien 3,6 %,  Chemische Industrie 2,5 %, Glas, Keramik und Baustoffe (einschl. 
Zement) 2,7 %.
499 HOHENSTEIN, Ch.: i.m. 513.o.
500 A könnyebb ellenőrizhetőség és mérés végett.
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volta  miatt  sem.  A  szabályozás  az  ún.  „downstream-megközelítést501”  követi, 

amelynek  lényege,  hogy  azokat  a  szektorokat  fedi  le,  amelyek  közvetlenül 

bocsátanak ki üvegházhatású gázt.

Ezzel szemben az „upstream” szektor olyan termékeket termel, importál vagy értékesít, amelyeknek a 

felhasználásukkor  keletkezik  üvegházhatású  gáz.  Az  „usptream”  kategóriába  a  fosszilis 

energiahordozók előállítói, illetve importálói, míg a „downstream” kategóriába az azokat felhasználó 

nagyvállalatok  tartoznak.  Az  „upstream”  megközelítés  esetében  az  emisszió-csökkentés  költségei 

teljes  mértékben  az  energiahordozók  felhasználóira  hárulnak  át,  így  a  gazdaság  minden  energia-

felhasználó  szektora  megfizeti  az  emisszió-csökkentés  költségeit.  A  „downstream”  megközelítés 

esetében  azonban  a  gazdaság  nem  minden  része  érintett,  ugyanis  például  a  közlekedésben  és  a 

lakosság által felhasznált energiahordozókra nem terjed ki, azaz csupán a nagyobb termelő vállalatok 

viselik a terheket502.

A bizottsági javaslattal ellentétben az Európai Parlament számos képviselője a tárgyi 

hatály  kibővítését  szorgalmazta  a  vegyi  ill.  alumínium-feldolgozóipar,  valamint 

további iparágak bevonásával503. A politikai megegyezés eredményeként a felek arra 

a  közös  álláspontra  jutottak,  miszerint  a  tagállamok  jogosultak  2008-tól  további 

területeket504 és gázokat505 bevonni a rendszer hatálya alá506, míg a rendszer további 

gázokra  történő  közösségi  szintű  kiterjesztésének  időpontja  2013-ra  látszik 

kitolódni507.

501„downstream-megközelítés”  lásd:  KRÄMER,  L.:  KRÄMER, Ludwig:  Grundlagen  aus  europäischer  
Sicht. In:  RENGELING,  Hans-Werner (szerk.):  Klimaschutz durch Emissionshandel. Achte Osnabrücke 
Gespräche zum deutschen und europäischen Umweltrecht. (DEU - Band 26) Carl Heymanns Verlag, 
Köln, 2002, (külön nyomat) 1-19.o.
502 BELICZAY E. – SZABÓ Z.: i.m. 24.o.
503 Entwurf  einer  legislativen  Entschließung  vom  13.  September  2002,  Parlamentdokument 
A5-0303/2002, (Kompromissänderungsanträge 17,54 és 61)
letölthető:  http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT
+A5-2002-0303+0+DOC+PDF+V0//DE&L=DE&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y
504 „Es wird vorgeschlagen, die Einbeziehung der weiterer Tätigkeiten in Anhang I im Kontext einer 
Änderung  der  Richtlinie  in  Betracht  zu  ziehen,  da  diese  Entscheidung  nicht  im  Rahmen  eines 
Regelungsausschusses getroffen werden sollte.” Irányelv-Javaslat 11.o. 11. pont, illetve 26. cikk (1) 
bekezdése
505 „Es wird vorgeschlagen, die Einbeziehung der übrigen Treibhausgase in Anhang I im Kontext einer 
Änderung  der  Richtlinie  in  Betracht  zu  ziehen,  da  diese  Entscheidung  nicht  im  Rahmen  eines 
Regelungsausschusses getroffen werden sollte.” Irányelv-Javaslat 10.o. 10.pont, illetve 26. cikk (1) 
bekezdése
506 A rendszer kibővítésének lehetőségeiről lásd a későbbi fejezetet.
507 A Bizottság közleménye a globális szén-dioxid-piac építéséről (Jelentés a 2003/87/EK irányelv 30. 
cikke alapján), 1. pont, 3.o.
„A  Bizottság  emellett  szilárdan  vallja,  hogy  a  jogi  szabályozás  stabilitása  és  kiszámíthatósága 
érdekében  az  irányelv  felülvizsgálata  keretében  bevezetendő  módosításoknak  a  harmadik 
kereskedelmi időszak kezdetén, tehát 2013-ban kell hatályba lépniük.”
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A Régiók Bizottsága a jogalkotási folyamat során kritikájának adott hangot, amely 

szerint  az  érintett  szektorok  közé  nem került  felvételre  a  hulladékártalmatlanítás, 

mint jelentős metán-kibocsátási forrás és a közlekedés sem, mint a dinitrogén-oxid 

egyik  fő  kibocsátási  forrása.  Mivel  a  Régiók  Bizottsága  mindvégig  a  fakultatív 

rendszer  bevezetése  mellett  érvelt,  álláspontja  szerint  a  rendszer  szabályozásában 

valamennyi korlátozás elvetendő, valamennyi vállalat „maga kellene, hogy az egyes  

esetben eldöntse, hogyan lehet az üvegházhatású gázokat a legköltséghatékonyabb  

módon csökkenteni”. 508

Az Európai Parlament is a rendszer kibővítése mellett érvelt, melynek megfelelően 

mind a vegyipart,  mind az alumíniumipart szívesen látta volna a bevont szektorok 

között509. Az ipar néhány képviselőiből álló csoport510 is a rendszer bővítése mellett 

érvelt a mezőgazdaság és a közlekedés bevonásának támogatásával.

A Gazdasági és Szociális Bizottság ezzel szemben a rendszer alá tartozó szektorok 

körét szűkíteni kívánta, ennek megfelelően azt javasolta, hogy a tüzelőberendezések 

esetében az IPPC-irányelv hatályát követve az eredeti javasolt 20 MW-ot meghaladó 

bemenő  hőteljesítményt  50  MW-ra  módosítsák,  csökkentve  ezzel  a  rendszerben 

résztvevő tüzelőberendezések körét és korlátozva a kereskedelmet a legjelentősebb 

kibocsátókra511.

508 Stellungnahme  des  Ausschusses  der  Regionen  zu  dem  Vorschlag  für  eine  Richtlinie  des 
Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  über  ein  System  für  den  Handel  mit 
Treibhausgasemissionsberechtigungen  in  der  Gemeinschaft  und  zur  Änderung  der  Richtlinie 
96/61/EG  des  Rates  „3.4.  […]  Nach  Ansicht  des  Ausschusses  wäre  es  im  Interesse  eines 
repräsentativen Handels vielmehr notwendig, etwa das bei der Abfallentsorgung freigesetzte Methan 
und im Verkehr anfallende Stickoxide ebenfalls  auf die Liste der Gase zu setzen, bezüglich derer 
Emissionsrechte gehandelt werden können.” (HL C 192, 2002.08.12., 59-62.o.)
509 Entwurf  einer  legislativen  Entschließung  vom  13.  September  2002,  Parlamentdokument 
A5-0303/2002, (Kompromissänderungsantrag) 37.o. Begründung
In  diesen  drei  Kompromissänderungsanträgen  (17,  54  und  61)  wird  vorgeschlagen,  den 
Anwendungsbereich auf zwei neue Tätigkeiten . Chemikalien und Aluminium., weitere Sektoren und 
alle Gase auszuweiten, sofern zwei Bedingungen (Prüfung im Ausschussverfahren) bezüglich Nicht-
CO2-Treibhausgase  gewährleistet  sind  .  Qualität  der  Daten,  Messung,  Überwachung  und 
Berechnungsanforderungen.  Ferner  wird  vorgeschlagen,  die  Überprüfung  der  Richtlinie  zu  einem 
späteren Zeitpunkt, 2006 und nicht 2004, zwecks Einbeziehung weiterer Sektoren und Tätigkeiten im 
zweiten Zeitraum anzusetzen.
510 Position  der  europäischen  Industrie-/Wirtschaftsvertreter  (u.a.  EU-Industrie  und 
Arbeitgeberverband, UNICE = Union of Industrial and Employers´Confederations of Europe)
511 Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem "Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  über  ein  System  für  den  Handel  mit 
Treibhausgasemissionsberechtigungen  in  der  Gemeinschaft  und  zur  Änderung  der  Richtlinie 
96/61/EG des Rates" (KOM(2001) 581 endg. - 2001/0245 (COD)) HL C 221, 2002. 09.17., 27-30.o.
„2.17. Anlage I: In dem Absatz über Energiewirtschaft "über 20 MW" ersetzen durch "über 50 MW". 
Damit soll die Anwendung der Richtlinie in einer ersten Phase auf diejenigen Sektoren oder Anlagen 
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A Bizottság közleménye szerint az Irányelv I. mellékletében felsorolt létesítmények 

(mintegy  4000-5000  létesítményből)  a  becsült  CO2-kibocsátások  46%-át  fogják 

2010-ben lefedni512. A széndioxid kibocsátásokra, energiaellátókra és energiaigényes 

szektorokra  korlátozódó  kibocsátás-kereskedelmi  rendszer  a  Bizottság  számításai 

szerint  2010-ben az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentésének költségeit  a 

kereskedelmi  rendszer  bevezetése  nélküli  fejlődéshez viszonyítva  évi  egy ötödnyi 

mértékben fogja csökkenteni513.

Fontos figyelembe venni, hogy a piac likviditását nem csak a bevont létesítmények 

száma,  hanem  azok  sokszínűsége  is  növeli,  hiszen  az  egyes  szektorokban 

különbözőek  a  kibocsátás-csökkentések  költségei,  melyet  a  szektorok  közötti 

kereskedelem révén közgazdaságilag optimálisan ki lehetne használni.

Az Irányelv  szektorális  tárgyi  hatályának a  közlekedésre,  a  mezőgazdaságra  és  a 

hulladékártalmatlanításra  való  kiterjesztése  üdvözölendő  lenne,  de  nem  szabad 

figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, miszerint ezeken a területeken a kibocsátás 

ellenőrzése  egyelőre  elérhetetlen  költségeket  jelent,  ami  egyértelműen  kizárja  a 

megvalósíthatóságot,  így  az  erre  irányuló  törekvések  inkább  politikai 

megnyilvánulások, mintsem komoly vitaalapok.

Az  Irányelv  opt-in-klauzulája514 jelentősen  hozzájárulhat  a  rendszer  ökológiai 

sikeréhez,  amennyiben  a  tagállamok  ezzel  a  rendszerbővítési  lehetőséggel  élnek. 

Ezzel  szemben  az  opt-out-klauzula515 nagyban  veszélyeztetheti  az  eredeti 

törekvéseket,  ha túl  sok  tagállam él  vele  és  ezáltal  a  létesítmények  nagy számát 

veszik ki a rendszer hatálya alól,  bár meg kell jegyeznem, hogy – talán éppen az 

ilyen félelmek miatt – ez a lehetőség időben korlátozottan (csak az első kereskedési 

konzentriert werden, auf deren Konto größere Mengen an Treibhausgasemissionen gehen, ohne dass 
kleinere Anlagen wie eventuell große Krankenhäuser oder vergleichbare Einrichtungen beeinträchtigt 
werden.  Ferner  sollte  die  ausschließliche  Bezugnahme auf  CO2 entfallen,  um alle  Treibhausgase 
einzuschließen.  Der  Ausschuss  hält  es  jedoch  für  möglich,  im  Jahr  2006  im  Lichte  des 
technologischen  Fortschritts  bei  der  Elektrizitätserzeugung  bzw.  im  Bereich  der  Kraft-Wärme-
Kopplung und im Rahmen der in Artikel 2b vorgesehenen Überprüfung diesen Grenzwert von 50 MW 
zu korrigieren.”
512 KOM(2001)581 végl., 11.o. 
513 Lásd A kibocsátás-kereskedelemről szóló Zöldkönyv Gazdasági Elemzéseit 31.o.
514 Irányelv 24. cikk (1) bekezdése (A közösségi rendszer további tevékenységekre, illetve gázokra 
történő egyoldalú kiterjesztésére vonatkozó eljárások)
515 Irányelv 27. cikk (Egyes létesítmények átmeneti kizárására vonatkozó rendelkezések)
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időszakban) áll a tagállamok rendelkezésére. További biztonsági szelepként szolgál 

az  „opt-out”  engedélyezésre  vonatkozó  szigorú  követelményrendszer,  melynek 

betartása és számonkérése nagyban függ a Bizottság hozzáállásától és következetes 

gyakorlatától.

4. ÖNKÉNTES VAGY KÖTELEZŐ RÉSZVÉTEL?

A tárgyi hatály körében ki kell térnem arra, hogy a szabályozás kialakítása során két 

javaslat  konkurált  egymással:  egyrészt  az  önkéntes  vagy  fakultatív  részvétel, 

másrészt  a  kötelező  részvétel.  Egyes  tagállamok,  köztük  Németország  is  az  első 

kereskedési  időszak  vonatkozásában  ragaszkodott  volna  az  önkéntes  részvétel 

lehetőségéhez.  Az  önkéntes  részvétel  politikailag  egyértelműen  könnyebben 

elfogadtatható,  főként  a  lobbisták  által  képviselt  ipari  és  gazdasági  szövetségek 

körében516. Mégis e megoldás ellen szól az előre kiszámíthatatlan kockázat, miszerint 

az  önkéntes  részvétel  mellett  várhatóan  alacsony  lenne  a  kereskedelemben 

résztvevők  száma,  amely  a  piaci  likviditást  erősen  korlátozza.  Ennek  egyenes 

következménye,  hogy ebben az esetben az ökonómiai  hatékonyság elmaradása  az 

ökológiai  eredmények  elmaradását  is  maga  után  vonja.  A  Bizottság  álláspontja 

szerint további hátrányként jelentkezne még az önkéntes részvétel kapcsán az igen 

magas adminisztrációs és igazgatási költség; a rendszer költségei ugyanis lényegesen 

alacsonyabbak megfelelő számú résztvevő esetén. Mindez összességében a rendszer 

ökonómiai hatékonysága ellen szól. 

Az  önkéntesség  elve  némileg  mégis  érvényre  juthat  az  „opt-in-klauzula517” 

érvényesülése kapcsán, bár ez a rendelkezés nem engedi meg a létesítményeknek a 

rendszerhez történő egyéni csatlakozást,  azok csak létesítménytípusok bevonásával 

kerülhetnek  be  a  rendszerbe.  Ha  azonban  egy  tagállam  az  opt-in-klauzulának 

megfelelően valamely további létesítmény típusra kiterjeszti a rendszert,  ebben az 

esetben az adott létesítménytípushoz tartozó létesítményre már nem az önkéntesség, 

hanem a kötelező részvétel elve érvényesül.

516 KERTH, Y.: i.m. 188.o.
517 Irányelv 24. cikke
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A közösségi szabályozás tehát a kötelező részvétel elvén alapszik, amely alapján a 

kereskedelemben azok a létesítmények vesznek részt, amelyek az Irányelv hatálya 

alá  tartozó  üvegházhatású  gázt,  az  Irányelv  mellékletében  felsorolt  tevékenység 

folytatásával bocsátják ki.

Az érintett vállalkozásoknak nincsen választási lehetőségük atekintetben, hogy részt 

kívánnak-e  venni  a  kibocsátási  jogok  kereskedelmében  vagy  nem,  mindamellett 

jogukban áll kivonni magukat a kereskedelemből. Ebből a szempontból csak az előírt 

csökkentési cél és az a tény az irányadó, hogy az adott vállalat elegendő kibocsátási 

egységgel rendelkezzék. Amíg a kiosztott kibocsátási egységek elegendőek, az adott 

vállalat  jogi  szempontból  nincsen  kötelezve  arra,  hogy  a  kereskedelemben  részt 

vegyen.  Amennyiben  azonban  túllépi  a  kiosztott  kibocsátási  egységek  által 

megengedett kibocsátást, dönthet, hogy saját csökkentési intézkedéseket hajt végre 

vagy  további  kibocsátási  egységeket  vásárol  a  szükséges  kibocsátási  egységek 

fedezésére.

A  szabályozás  kialakítása  során  a  Gazdasági  és  Szociális  Bizottság  az  önkéntes 

részvétel elvét preferálta518. A Régiók Bizottsága még azután is, hogy a Bizottság az 

első Irányelv-Javaslatban a kötelező részvételt rögzítette, fenntartotta álláspontját az 

önkéntes részvétel mellett519.

Az elfogadásra került kötelező részvétel  elve alól  kivételt  jelenthet a már említett 

„opt-out-klauzula”,  amellyel  kizárólag  az  első  kereskedési  időszakban  élhetnek  a 

tagállamok  és  amelynek  túlzott  igénybevétele  azonban  nem  vezethet  a  rendszer 

megbénításához.  Ennek  biztosítására  az  „opt-out-klauzula”  alkalmazása  esetén  a 

Bizottság  megvizsgálja,  hogy  az  adott  létesítmény  eleget  tesz-e  az  előírt 

feltételeknek,  illetve,  hogy  valamely  más  úton  végez-e  megfelelő  kibocsátás-

csökkentést,  amely  esetében  szintén  biztosítani  kell  a  megfelelő  ellenőrzési, 

beszámolási és szankcionálási előírások érvényesülését.

518 Stellungnahme des WSA zum Grünbuch der Kommission (HL C 367, 2000. 12.20., 22-25.o., 2.3. 
Punkt  […] „- Die Unternehmen in  den gemeinschaftsweit  festgelegten  Bereichen  sollten sich auf 
freiwilliger Basis in das System eingliedern und es nutzen können.”
519 Position des Ausschusses der Regionen (HL C 192, 2002.08.12., 59-62.o.) 
„3.1. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass das System für den Handel mit Treibhausgasen sowie die 
Teilnahme an einschlägigen  Pilotvorhaben  fakultativ sein muss (wie heute bereits  für  den Handel 
allgemein  üblich)  und  rechtsfähige  Personen  wie  z.  B.  Gemeinden,  Genossenschaften, 
Aktiengesellschaften betreffen muss.[…]”
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5. A KERESKEDELEM ALANYI HATÁLYA ÉS A KIBOCSÁTÁSI JOGOK BIRTOKOSA520

A  kereskedelem  alanyi  hatálya  elsődlegesen  azoknak  a  létesítményeknek  az 

üzemeltetőire (azaz a kiosztott kibocsátási egységek birtokosaira) terjed ki, amelyek 

a  szabályozás  szektorális  tárgyi  hatálya  alá  tartoznak.  Az  Irányelv-Javaslat 

kidolgozása  során  felvetődött  a  kérdés,  hogy  a  kereskedelem hatálya  alá  tartozó 

létesítmények  üzemeltetőin  kívül  további  –  a  kereskedelemben  nem  érintett  – 

személyek  is  (pl.  környezetvédelmi  szervezetek,  magánszemélyek)  lehetnek-e 

kibocsátási  egységek  birtokosai?  Ezeknek  a  személyeknek  (nem-kibocsátók521)  a 

kibocsátási  egységek  kereskedelmi  rendszerébe  való  bevonása  egyrészt  könnyen 

vezethet olyan hiányhoz a piacon, amely a rendszer optimalizálásaként egyértelműen 

klímavédelmi  hatást  képes  kifejteni;  másrészt  ezáltal  olyan  piaci  szereplők 

kerülhetnek a rendszerbe, akiknek az érdekei nem feltétlen esnek egybe a tényleges 

kibocsátók érdekeivel. Míg ugyanis a kibocsátók érdeke alapvetően a kibocsátásaik 

kibocsátási egységekkel való fedezése, addig a nem-kibocsátók érdekei ettől eltérőn 

elsődlegesen közösségi célokat is szolgálhatnak, mint a környezetvédelem, illetve a 

klímavédelem.  Ennek  lehetőségét  már  a  kiotói  mechanizmusok  kihasználásáról, 

valamint  a  nemzeti  jegyzékekről  szóló  szabályok  tervezete  is  rögzítette  a  Kiotói 

Jegyzőkönyv  ellenőrzési  előírásainak  keretében522.  További  előnyként  említhető  a 

piaci likviditás növelése is.

Az  Irányelv  19.  cikk  (2)  bekezdése  szerint  bármely  személy  lehet  kibocsátási 

egységek  birtokosa,  a  kibocsátási  egységeket  azok  birtokosai  egymás  között 

520 Stellungnahme  des  Ausschusses  der  Regionen  zu  dem  Vorschlag  für  eine  Richtlinie  des 
Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  über  ein  System  für  den  Handel  mit 
Treibhausgasemissionsberechtigungen  in  der  Gemeinschaft  und  zur  Änderung  der  Richtlinie 
96/61/EG des Rates
„3.5.  Der  Ausschuss  bemerkt,  dass  die  vorgeschlagenen  Beschränkungen  bezüglich  der  Sektoren 
sowie der Größe der Energieanlagen die Möglichkeiten potentieller Interessenten für den Handel mit 
Treibhausgasemissionsrechten unnötig einengen, denn jedes Unternehmen kann auf einzelstaatlicher 
Ebene  selbst  im  Einzelfall  entscheiden,  wie  die  Treibhausgasemission  am  effizientesten  gesenkt 
werden kann.” (HL C 192, 2002.08.12., 59-62.o.)
521 Nem-kibocsátók csupán abban az értelemben, hogy az Irányelv hatálya alá tartozó üvegházhatású 
gázokat  kibocsátó  létesítményeknek  nem  üzemeltetői.  Hiszen  ezentúl majd  valamennyi  ember  a 
Földön kibocsátónak tekinthető.
522 FCCP/CP/2001/2/Add.4  Seite  24,  Absatz  21  Buchstabe  (b)  "Auch  von  der  Vertragspartei 
bevollmächtigte juristische Personen können diese Aufgabe übernehmen" [d.h. die Aufhebung von 
"Einheiten  einer  zugeteilten  Menge"  oder  Emissionsgutschriften  aus  dem  projektbezogenen 
Mechanismus des Kyoto-Protokolls].
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szabadon  átruházhatják,  azzal  szabadon  kereskedhetnek523.  Ezáltal  a  közösségi 

szabályozás  megfelel  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  keretében  rögzített  kibocsátási  jogok 

nemzetközi kereskedelmére vonatkozó ENSZ-szabályoknak, valamint lehetővé teszi 

a  civil  szféra  megfelelő  részvételét  a  kereskedelemben.  Az  Irányelv  „bármely 

személy”  kifejezése  arra  enged  következtetni  –  ahogyan  ez  a  fogalom-

meghatározásokból is kiderül524 – hogy a kibocsátási egységekkel természetes és jogi 

személyek  egyaránt  kereskedhetnek  egymás  között.  Ez  mindenek  előtt  azokat  a 

vállalatokat,  vállalkozásokat  érinti,  amelyek  a  rendszer  hatálya  alá  tartoznak  és 

amelyek részére kibocsátási egységek kerülnek kiosztásra. Kérdéses azonban, hogy 

azok a vállalatok is részt vehetnek-e – mint jogi személyek – a kereskedelemben, 

amelyek  nem részesei  a  rendszernek,  így  részükre  kibocsátási  egység  sem kerül 

kiosztásra. Ez a kérdés azonban az Irányelv 19. cikkének (2) bekezdés 1. mondata és 

a 12. cikk (1) bekezdése alapján könnyen tisztázható, ezek ugyanis rögzítik, hogy 

„Bármely személy birtokolhat kibocsátási egységet525.  Az átruházás vonatkozásában 

pedig: „A tagállamok biztosítják, hogy az egységek átruházhatók legyenek :a) a 

Közösségen belüli személyek; b) a  Közösségen  belüli  személyek  és  olyan,  

harmadik országbeli személyek, amely országban a 25. cikkben említett eljárásnak  

megfelelően,  az ebben az irányelvben megfogalmazott  vagy ezen irányelv alapján  

elfogadottakon kívüli korlátozások nélkül elismerik az egységeket” 526.

További  segítségként  szolgálhat  e  kérdés  eldöntésében,  hogy  az  Irányelv 

szóhasználata, amely különbséget tesz a „személy” és az „üzemeltető” között (már a 

fogalom-meghatározások  között  is  külön  címszó  alatt  szerepelnek)527.  Üzemeltető 

ennek megfelelően „bármely személy, aki létesítményt üzemeltet vagy irányít, illetve  

–  amennyiben  erre  a  nemzeti  jogszabály  lehetőséget  ad  –,  akire  a  létesítmény  

műszaki  működése  feletti  gazdasági  döntéshozatali  hatáskört  ruházták”528. 

„Személy”  pedig:  „bármely  természetes  vagy  jogi  személy529„.  Amennyiben  tehát 

egyrészt  bármely  természetes  és  jogi  személy  lehet  kibocsátási  jogok  birtokosa, 

másrészt  pedig  ez  a  személy  nem  kell,  hogy  üzemeltető  legyen,  akkor  azok  a 

523 Irányelv 12. cikk (1) és (2) bekezdései
524 Irányelv 3g) cikk g)
525 Jede Person kann Inhaber von Berechtigungen sein. (Bármely természetes vagy jogi személy lehet 
kibocsátási egységek birtokosa.)
526 „Die  Mitgliedstaaten  stellen  sicher,  dass  Berechtigungen  zwischen  Personen  innerhalb  der 
Gemeinschaft übertragbar sind.”
527 f) „üzemeltető”; g) „személy”
528 Irányelv 3. cikk f) pontja
529 Irányelv 3. cikk g) pontja
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személyek  is  lehetnek  kibocsátási  jogok birtokosai,  akik  nem üzemeltetők.  Tehát 

azok a  természetes  és  jogi  személyek  is  részt  vehetnek  a  kereskedelemben,  akik 

részére  kibocsátási  egységet  nem osztanak  ki.  A kereskedelemben  való  részvétel 

feltételeként az Irányelv fentiekben idézett 12. cikk (1) bekezdése az irányadó.

Azon  túl,  hogy  az  Irányelv  értelmezése  során  megállapítható,  hogy  bárki 

(természetes  és  jogi  személy  egyaránt)  kibocsátási  jogok birtokosa  lehet,  további 

értelmezéssel dönthető el,  vajon ennek a „bárkinek” közösségi állampolgársággal, 

illetve közösségi székhellyel kell-e rendelkeznie vagy harmadik (közösségen kívüli) 

ország állampolgára, szervezete is lehet-e birtokos. Miután semmi sem indokolja a 

Közösségen  kívüli  állampolgárok,  illetve  szervezetek  kizárását  a  rendszerből,  az 

Irányelv 12. cikke akként értelmezhető, hogy a kibocsátási jogok birtokosának nem 

kell  közösségi  állampolgárnak,  illetve  a  Közösségben székhellyel  rendelkező jogi 

személynek lennie.  Az Irányelv  a harmadik országbeli  személyek vonatkozásában 

pusztán a kibocsátási egységek elismerésének feltételét rögzíti530, amely elismerésre 

az  Irányelv  25.  cikkében  meghatározott  eljárás  keretében  kerül  sor.  Ennek  az 

eljárásnak  a  keretében  a  Közösségnek  megállapodásokat  kell  kötnie  a  Kiotói 

Jegyzőkönyv  B.  mellékletében  felsorolt  és  a  jegyzőkönyvet  megerősítő  harmadik 

országokkal  a  közösségi  rendszer  és  egy másik,  üvegházhatású gázok kibocsátási 

egységeinek  kereskedelmére  szolgáló  rendszer  közötti  kölcsönös  elismerés 

biztosítására; mindezidáig azonban ilyen megállapodás megkötésére nem került sor, 

így egyelőre a kibocsátási egységek átruházása kizárólag az Európai Közösség és az 

Európai Gazdasági Térség természetes és jogi személyei között valósítható meg.

Az  egységek  átruházására,  visszaadására  és  törlésére  vonatkozó  rendelkezések531 

szerint  „közösségi”  kibocsátási  egységről  beszélhetünk,  ami  ebben az esetben azt 

jelenti,  hogy  valamely  tagállamban  kiosztott  kibocsátási  egység  valamennyi 

tagállamban  felhasználható  az  adott  létesítmény  kibocsátásainak  megfelelő 

mennyiségű  kibocsátási  egység  leadására  előírt  kötelezettség  teljesítésére.  Így 

érvényesül  a  közösségi  jogban  oly  sokszor  alkalmazott  kölcsönös  elismerés 

530 Irányelv 12. cikk (1) bek. b.) pontja
531 Irányelv 12. cikke
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módszere532,  azaz  az  egyik  tagállamban  megszerzett  kibocsátási  egység  szabadon 

felhasználható egy másik tagállamban.

A  kölcsönös  elismerés  mellett  igen  fontos  lenne,  hogy  az  egyes  tagállamokban  egymással 

összevethető  rendszerek,  egymással  kompatibilisen  fejlődhessenek,  ebben  nagy  szerepe  van  a 

Bizottságnak,  amely  a  sokrétű  felügyeleti  tevékenységei  mellett  a  rendszer  koordinálását  és 

integrálását is ellátja. A Bizottságnak ezen túl további betekintési jogosultsága van a tagállamokban 

kiépített rendszerekbe azáltal, hogy megszervezi a tagállami hatóságok közötti információcserét annak 

érdekében, hogy a tagállamok megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a rendszer egyes tagállamokban 

végbemenő  fejlődéséről,  fejlesztéséről,  mint  például  a  kiosztás  módjáról  és  a  szankciók 

alkalmazásáról533. Ennek tükrében tehát nagyban függ a rendszer hatékonysága, zavartalan működése 

és továbbfejlődésének lehetősége a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködéstől, valamint a 

tagállamok egymás közötti kooperációs hajlandóságától.

Ebből következően a kibocsátási jogok közösségi kereskedelmében előreláthatólag 

egyének és csoportok nagy számban fognak részt venni még abban az esetben is, ha a 

kibocsátási  jogok leadásának  kötelezettsége  csak  azokat  az  üzemeltetőket  terheli, 

akik  az  Irányelv  I.  mellékletében  felsorolt  tevékenységeket  gyakorolják.  Ennek 

következtében mind a természetes, mind a jogi személyek birtokolhatnak kibocsátási 

jogokat, amennyiben a bizottsági rendeletnek534 megfelelően a nemzeti  kibocsátási 

egység  forgalmi  jegyzéken belül  a  tranzakció  lebonyolításához  szükséges  számlát 

nyitnak maguknak535.

6. A KERESKEDELMI RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

A kibocsátási jogok kereskedelme egy duális rendszerre épül, melynek egyik eleme 

az engedély (permit),  a  másik  a  kibocsátási  egységek  (allowances)  kiosztása  – a 

kiadott  engedélyek  alapján  –  az  ún.  allokáció.  Így  különbséget  kell  tennünk  az 

engedélyek és a kibocsátási egységek között. A kibocsátási egységekkel a vállalatok 

egymás között szabadon kereskedhetnek, míg az engedély egy konkrét vállalathoz, 

illetve egy konkrét helyhez kapcsolódik, vonatkozhat akár egy vagy több, ugyanazon 

532 OPPERMANN joggal  tekint  a  jogközelítés  második  legalkalmasabb  módszerének  OPPERMANN,  Th.: 
Europarecht. Beck Verlag, München, 2005, Rn. 1216
533 A Bizottság rendszerrel kapcsolatos feladatiról lásd később!
534 A Bizottság 2216/2004/EK rendelete a 2003/87/EK európai  parlamenti  és tanácsi  irányelv és a 
280/2004/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  határozat  szerinti  kibocsátásforgalmi-jegyzékek 
egységesített és biztonságos rendszeréről (HL L 386., 2004.12.29., 1-77. o.)
535 Az Irányelv-Javaslat indokolása (14.o.); Irányelv 19. cikk (2) bekezdése
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üzemeltető által üzemeltetett, azonos helyszínen található létesítményre, azonban át 

nem ruházható.

6.1. ENGEDÉLY

Az engedély536 a rendszer motorja, hiszen ezáltal kapja meg a rendszer hatálya alá 

tartozó  üzemeltető  azt  a  jogot,  hogy  üvegházhatású  gázokat  bocsáthasson  a 

környezetbe537.  2005.  január  1-jétől  az  Irányelv  hatálya  alá  tartozó  létesítmény 

üzemeltetője  meghatározott  üvegházhatású  gáz  kibocsátást  eredményező 

tevékenységet  tehát  csak  az  illetékes  tagállami  hatóság  által  kiállított  engedély 

birtokában  folytathat.  A  rendszer  hatálya  alá  eső  létesítmények  üzemeltetésének 

engedélyezése tehát tagállami hatáskörben marad.

Az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedély alatt az Irányelv 3. cikk 

d) pontja szerint olyan engedélyt kell értenünk, amelyet az Irányelv 5. és 6. cikkei 

alapján  adtak  ki  és  amely  üvegházhatású  gázok  létesítményből  vagy 

létesítményrészből  történő  kibocsátására  vonatkozik.  Ez  az  engedély  magában 

foglalja azt a kötelezettséget, hogy a létesítmény üzemeltetője – adott naptári évben – 

összkibocsátásának megfelelő számú egységet adjon át az adott év végétől számított 

4 hónapon belül, valamint elvégezze a megfelelő méréseket. Csak abban az esetben 

kapja  meg  egy  létesítmény  üzemeltetője  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátására 

feljogosító engedélyt, amennyiben a tagállami hatóság meggyőződött arról, hogy az 

adott  kibocsátó  képes  a  kibocsátásait  nyomonkövetni,  azokról  jelentést  készíteni, 

valamint a fenti méréseket és számításokat elvégezni538. Amennyiben az üzemeltető 

nem vagy nem megfelelően tesz eleget ezeknek a kötelezettségeknek, nem jogosult 

részt  venni  a  kereskedelemben,  így  az  egységek  eladásának  joga  a  jelentéstételi 

kötelezettségek teljesítésére ösztönöz.

Az erről szóló irodalomban539 megoszlanak az álláspontok arról, hogy az engedélyre 

vonatkozó  rendelkezés  már  a  kezdetektől  kizárólag  az  Irányelv  mellékletében 

536 üvegházhatású gázokra vonatkozó kibocsátási engedélyek
537 GIESBERTS, L. - /HILF, J.: i.m. 45. o.
538 Egy független intézmény vizsgálja  meg ezeket  a létesítményi  jelentéseket,  megbízhatóságuk és 
pontosságuk vonatkozásában.
539 SATTLER, A.: i.m. 50-53.o.
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felsorolt  tevékenységekből  eredő  széndioxid-kibocsátásokra  vagy  valamennyi 

üvegházhatású  gáz  kibocsátására  értendő-e540.  Az  Irányelv  4-6.  cikkeinek 

szóhasználata541 szerint arra lehet következtetni, hogy valamennyi üvegházhatású gáz 

kibocsátása  vonatkozásában  kötelező  az  engedély  beszerzése.  Ez  az  értelmezés 

azonban nem túl meggyőző:  Egyrészt mert ez az értelmezés ellentmondásban van a 

6. cikk (1) bekezdésével, amely szerint az illetékes hatóság akkor állítja ki az egész  

létesítményt,  vagy  annak  egy  részét  üvegházhatású  gáz  kibocsátására  feljogosító  

engedélyt,  ha  megbizonyosodott  arról,  hogy  az  üzemeltető  képes  a  kibocsátások 

nyomon követésére és jelentésére. Ez pedig egyelőre már pusztán technikai okokból 

sem valósítható  meg  (vagy csak  igen  nagy költségráfordítás  mellett)  valamennyi 

üvegházhatású gáz esetében. Amennyiben pedig a fenti értelmezést követem, akkor a 

létesítmények  üzemeltetőitől  a  rendelkezés  olyat  követel  meg,  amely  csak 

aránytalanul nagy ráfordítással teljesíthető, így ellentmond az Európai Bíróság által 

éppen a környezetvédelmi ügyekben kimunkált arányosság elvének. Másrészt  pedig 

az engedélyezési  kötelezettséget  mindaddig nem szükséges a többi üvegházhatású 

gázra  kiterjeszteni,  amíg  maga  a  kereskedelem  –  egyelőre  –  csak  a  széndioxid-

kibocsátásokra vonatkozik. Ennek alapján abból kell kiindulni, hogy a szabályozás 

az I. mellékletben szereplő üvegházhatású gázok közül csak kizárólag arra terjeszti ki 

az  engedélyezési  kötelezettséget,  amelyre  a  kibocsátási  jogok  kereskedelme 

bevezetésre került, azaz jelen esetben csak a szén-dioxid kibocsátásokra.

Az  engedély  iránti  kérelemnek  kötelező  tartalmi  elemeit  az  Irányelv  rögzíti542, 

amelyek a létesítményről szolgáltatnak adatokat a hatóság felé. (Pl.: a létesítményben 

végzendő  tevékenység,  adatok  a  nyersanyagokról,  a  segédanyagokról,  amelyek 

felhasználásához  valószínűleg  kibocsátás  kapcsolódik,  továbbá  a  létesítmény 

kibocsátási forrásai, valamint a nyomonkövetéshez szükséges intézkedések). Ezek543 

a  nyomonkövetésre  vonatkozó  követelmény  kivételével  nem  igazán  tekinthetők 

teljesíthetetlennek, melynek oka minden bizonnyal abban rejlik, hogy a cél nem az, 

hogy szigorú követelményekkel (ezáltal az engedélyek megtagadásával) megvonjuk 

a kereskedelemben való részvétel lehetőségét a kibocsátóktól.

540 lásd: EPINEY, A.: i.m. 580.o., valamint KERTH, Y.: i.m. 163.o.
541 A  cikkek  ugyanis  az  alábbi  cím  alá  tartoznak:  Üvegházhatású  gázra  vonatkozó  kibocsátási 
engedélyek
542 Lásd Irányelv 6. cikk (2) bekezdését.
543 Az engedély megadásának feltételeit a Javaslat 6. cikke szabályozza.
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Kiemelendő még az Irányelv 8. cikke, amely szerint a tagállamok kötelesek megtenni 

a  szükséges  intézkedéseket  annak  biztosítása  érdekében,  hogy  azoknál  a 

létesítményeknél,  amelyeknek  tevékenységi  köre  a  96/61/EK  irányelv544 I. 

mellékletében  szerepel,  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátására  jogosító  engedély 

megadására vonatkozó feltételek és eljárás összhangba kerüljenek az Irányelv által 

szabályozott engedély feltételeivel, illetve eljárásával. Ezzel az üvegházhatású gázok 

kibocsátásra  vonatkozó  engedély  viszonya  került  tisztázásra  a  létesítmény-

engedélyezéshez  az  IPPC-irányelv  értelmében,  tekintettel  arra,  hogy  az 

üvegházhatású gázok kibocsátása alapvetően az IPPC-irányelv545 hatálya alá esik. A 

kibocsátási  jogok  kereskedelme  és  az  IPPC-irányelv  kapcsolatára  egy  későbbi 

fejezetben még részletesen kitérek.

6.2. A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉG ÉS ANNAK JOGI TERMÉSZETÉRŐL546

A  kibocsátási  egység  a  kereskedelem,  a  forgalom  tulajdonképpeni  tárgya. 

Kibocsátási egység alatt az Irányelv 3. cikk a) pontja értelmében egy meghatározott 

időszakban egy szén-dioxid tonna-egyenérték547 kibocsátására való jogosultságot kell 

értenünk,  amely  csak  az  Irányelv  követelményeinek  teljesítésére  érvényes és  az 

Irányelv rendelkezéseinek megfelelően ruházható át. Ezen túlmenően a tagállamok 

feladata  a  kibocsátási  egységek  részletszabályainak  kialakítása:  így  alapvetően  a 

tagállamok maguk dönthetnek arról, hogy az Irányelvben rögzített követelmények, 

illetve a Közösség versenyjogi szabályainak betartása mellett a kibocsátási egység az 

adott  tagállamban  milyen  jogi  „lehetőségekkel”  bírjon:  ennek  megfelelően  a 

kibocsátási egység képezheti tulajdon tárgyát, lehet értékpapír vagy vagyoni értékű 

jog. Így a közösségi kibocsátási egység jogi természetének megítélése során pusztán 

a közösségi előírásokra támaszkodhattam, amely a tagállami mozgásteret biztosítva, 

a kibocsátási egységek jogi aspektusainak „csak” a kereteit határozza meg.

544 A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentéséről szóló 1996/61/EK irányelv – IPPC-
irányelv (IPPC- Integrated Pollution and Prevention Control) HL L 257,1996.10.10., 26–40.o.
545 A Tanács 1996. szeptember 24-ei a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
szóló 96/61/EK irányelve HL L, 257., 1996.10.10., 26.o.
A kibocsátási jogok kereskedelme és az IPPC-irányelv kapcsolatáról lásd a későbbi fejezetet.
546 A disszertáció szűkebb témájára tekintettel itt most kizárólag a közösségi kibocsátási egységet és 
annak jogi természetét vizsgálom.
547 Ezalatt  egy  metrikus  tonna  szén-dioxid,  vagy  olyan  mennyiségű,  a  II.  mellékletben  felsorolt 
üvegházhatású  gáz,  amelynek  globális  felmelegedést  okozó  potenciálja  az  előbbivel  egyenértékű 
értendő [Irányelv 3. cikk j) pontja]
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A  kibocsátási  egység  jogi  természetének  alaposabb  vizsgálata  során  –  annak 

rendkívül  összetett  és  változó  szerepeire  tekintettel  –  álláspontom  szerint  a 

legcélszerűbb  megoldásnak  az  tűnik,  ha  a  kibocsátási  egység  „létét”  ún. 

létszakaszokra  bontom  és  annak  jogi  természetét,  ezekben  a  létszakaszokban 

egyenként vizsgálom meg.

Ennek megfelelően  az alábbi  „létszakaszokat”  különböztetem meg,  hangsúlyozva, 

hogy  ezek  a  létszakaszok  további  részletezéssel  vagy  eltérő  felosztással 

kiegészíthetőek, illetve módosíthatóak:

- a  kibocsátási  egység,  mint  a  nemzeti  kiosztási  tervben  meghatározott   

összmennyiség    „alapmértékegysége”  :  A  kibocsátási  egység  tehát  egy 

mesterségesen  (az  állam  által)  létrehozott  piaci  termék,  melynek  egy 

kereskedési  időszakra  érvényes  kiosztható  összmennyiségét  az  egyes 

tagállamok maguk határozzák meg azzal, hogy az a Bizottság jóváhagyásáig 

(amelynek  hátterében  a  már  ismertetett  nemzetközi  és  közösségi 

klímapolitikai  célkitűzések  állnak  és  amely  igen  gyakran  ennek  az 

összmennyiségnek  a  módosítására  kötelezi  a  tagállamokat)  nem tekinthető 

végleges mennyiségnek. A kibocsátási egységeket tehát az állam a nemzeti 

kiosztási  terv  elkészítésével  „hozza  létre”.  A  kiosztásig  a  kibocsátási 

egységek  az  állami  tulajdon  tárgyát  képezik  és  kizárólag  elektronikus 

számlán történő jóváírással kerülnek át mások tulajdonába.

- a Bizottság által jóváhagyott nemzeti kiosztási terv alapján kiosztásra kerülő   

kibocsátási  egység:  a  Bizottság  által  jóváhagyott  nemzeti  kiosztási  terv 

alapján  történő  kiosztás  „kelti  életre”  a  kibocsátási  egységet.  Mivel  ezt  a 

kiosztást  a  közösségi  szabályozás  a  tagállamok  (illetékes  hatóságainak) 

hatáskörébe delegálta, így a kibocsátási egység a kiosztást megelőzően állami 

vagyonként létezik. A következő létszakasz a tényleges kiosztás, amikor is az 

állam  a  vagyona  részét  képező  kibocsátási  egységek  egy  döntő  részét 

„értékesíti”,  illetve  ingyenesen  kiosztja.  Ennek  során  az  állam  ezeket  a 

kibocsátási egységeket ingyenesen kizárólag a kereskedelmi rendszer hatálya 

alá tartozó létesítmények számára oszthatja ki. A visszterhesen (elsődlegesen 

árverés útján, de itt  kell megjegyezni, hogy éppen a magyar  szabályozás a 
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tőzsdei  ügyletekkel  történő  értékesítést  is  lehetővé  teszi  a  nagyobb  állami 

bevétel  reményében548)  kiosztásra  kerülő  kibocsátási  egységekhez  azonban 

mindazon  természetes  és  jogi  személyek  hozzájuthatnak,  akik  az  Európai 

Gazdasági  Térség  területén  lakóhellyel  vagy  székhellyel  rendelkeznek.  A 

kiosztás  azonban  nem  kézen-közön,  hanem  elektronikus  úton  vezetett 

számlán  történő  jóváírással  történik.  A  jóváírást  követően  a  kibocsátási 

egység  a  vevő  tulajdonába  kerül,  aki  vagy  tovább  értékesíti  azt  vagy 

kibocsátásai „fedezetére” használja fel vagy továbbra is a tulajdonában tartja 

azzal  a szándékkal,  hogy ezáltal  azt  „kivonja a forgalomból”,  csökkentve 

ezáltal  a  kínálatot,  növelve  a piacon  „maradó”  kibocsátási  egységek árát, 

ezzel  is  rákényszerítve  a  rendszerben  részvevő  vállalatokat  a  kibocsátás-

csökkentő beruházásokra.

- a  kibocsátási  jogok  kereskedelmének  hatálya  alá  tartozó  létesítmények   

tulajdonában  lévő  kibocsátási  egységek:  a  kiosztást  követően  ezek  a 

kibocsátási  egységek a létesítmények üzemeltetőinek tulajdonába kerülnek, 

akik azokkal  szabadon kereskedhetnek,  azonban a  tárgyévet  követő évben 

kötelesek a tárgyévben kibocsátott  kibocsátásaiknak megfelelő mennyiségű 

kibocsátási  egységet  az  állam  részére  visszaadni.  A  szabad  kereskedés 

annyiban szabad, hogy a kibocsátási egységek kizárólag az Európai Közösség 

és  az  Európai  Gazdasági  Térség  természetes  és  jogi  személyei  között 

ruházhatók át szabadon.

- kibocsátási egységek értékesítése az Irányelv hatálya alá tartozó létesítmény   

üzemeltetői  körében:  az  Irányelv  hatálya  alá  tartozó  létesítmények 

üzemeltetői  a  kibocsátási  egységekkel  egymás  között  szabadon 

kereskedhetnek, ennek során a szerződéses szabadság annyiban érvényesül, 

hogy egymás  között  két  különböző tagállambeli  kibocsátó  is  kereskedhet, 

hiszen  az  Irányelv  értelmében  az  egyes  tagállamok  egymás  kibocsátási 

egységeit elismerik.

- a kibocsátási  egység a kibocsátási jogok kereskedelmének hatálya  alá nem   

tartozó  személyek  tulajdonában:  ekkor  a  kibocsátási  egység  az  eredeti 

548 Lásd a 109/2006. (V.5.) Kormányrendelet 8. §-át
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rendeltetéséből kilépve, a kínálatot  csökkentve új jogi lehetőségeket villant 

fel a tulajdonosa számára,  ebben az esetben a kibocsátási egység,  mintegy 

piaci termékként jelenik meg, némileg „megfeledkezve” a kibocsátási egység 

mögötti  klímapolitikai  célkitűzésekről,  jóllehet  a  piacon  végbemenő 

folyamatok nagyban befolyásolhatják a kibocsátási egység árát és ezáltal a 

kibocsátók  lehetséges  klímavédelmi  cselekményeit.  akár  a  tőzsdei 

befektetések,  akár  a  pénzügyi  befektetések  irányába.  A  kibocsátási 

egységekkel való kereskedelem a megfelelő haszon reményében 

- a  kibocsátási  egységek  tartalékképzése  :  amikor  a  kibocsátási  egység 

tulajdonosának  birtokában  lévő  –  üvegházhatású  gázok  kibocsátásának 

„fedezésére”  fel  nem  használt  –  kibocsátási  egységeket  érvényességi 

idejüknek változatlanul hagyása mellett törölnek, majd ezeket új kibocsátási 

egységekkel  helyettesítik,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  a  fel  nem  használt 

kibocsátási  egységek a  következő kereskedési időszakban is  felhasználásra 

kerülhessenek, illetőleg azok a kereskedelemben résztvehessenek.

- a  kibocsátási  egységek  visszaadása   az  állam  részére  a  kibocsátások 

fedezeteként  való  elszámolás,  amikor  a  rendszer  hatálya  alá  tartozó 

létesítmény  üzemletetője  a  kibocsátásainak  megfelelő  számú  kibocsátási 

egységet ad át az állam részére, hiszen amennyiben ennek a kötelezettségének 

nem  tesz  eleget,  úgy  a  bírság  megfizetésével  sem  mentesül  attól  a 

kötezettségétől,  hogy  a  hiányzó  kibocsátási  egységeket  a  következő 

elszámolási időszakban az állam részére megfizesse.

- a  kibocsátási  egységek  törlése,  illetve  csökkentése   az  állam  által  a 

környezetpolitikai  célok  elérése  érdekében:  Itt  arról  az  esetről  van  szó, 

amikor  az  állam kereskedési  időszakról  kereskedési  időszakra  csökkenti  a 

kiosztható kibocsátási egységek számát a hazai, közösségi, illetve nemzetközi 

környezetpolitikai célkitűzések elérése érdekében, csökkentve ezzel az ebből 

befolyó  bevételét,  ugyanakkor  csökkentve  az  egyéb  kibocsátás-csökkentő 

intézkedések bevezetéséből és végrehajtásából eredő költségeit.
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- a  kibocsátási  egységek  „  kivonása  a  forgalomból  ”:   végül  nem  szabad 

megfeledkeznünk  arról  a  lehetőségről  sem,  amikor  valaki  (legyen  az 

természetes  vagy jogi  személye  az EGT-en belül)  környezetvédelmi  céllal 

szerez  kibocsátási  egységet,  hogy  ezáltal  szűkösséget  okozzon  a  piacon. 

Megfelelő  volumen  mellett  ez  a  szűkösség  a  kibocsátási  egységek  árának 

emelkedésével  jár,  amely  végső  soron  arra  ösztönzi  a  kibocsátókat,  hogy 

kibocsátás-csökkentő  beruházásokat  hajtsanak végre.  A kibocsátási  egység 

megszerzője  oldaláról  tekintve ez a befektetés  kevésbé pénzügyi,  mintsem 

inkább a  jövőbe történő befektetés,  hiszen a  célja  ezzel  éppen az,  hogy a 

megvásárolt  vagy  bármilyen  más  úton  megszerzett  kibocsátási  egységet 

kivonja  a  piacról,  nem  pedig  az,  hogy  a  búsás  haszon  reményében  a 

megvásárolt  kibocsátási  egységet  egyszer  visszahelyezze  a  kibocsátók 

egymás közötti piacára. Mindamellett meg kell jegyezni, hogy itt elsősorban 

a környezetvédelmi céllal működő társadalmi szervezetekre gondolok, akik 

azonban  sokszor  nincsenek  abban  az  anyagi  helyzetben,  hogy  ebből  a 

lehetőségből  valóban  gyakorlatot  teremtsenek,  márcsak  azért  sem,  mert  a 

környezeti cél ebben az esetben kizárólag megfelelő mennyiségű kibocsátási 

egység „kivonásával” valósítható meg.

A  kibocsátási  egység  a  birtokosának  tehát  azt  a  jogot  biztosítja,  hogy  egy 

meghatározott  időszakon  belül  egy  tonna-egyenértéknek  megfelelő  mennyiségű 

széndioxidot bocsásson ki az atmoszférába, azaz az atmoszférát ezzel szennyezze, az 

atmoszférát ilyen módon „használja”. Így álláspontom szerint a kibocsátási egység 

ekkor  sokkal  inkább  „kibocsátási  jogot”,  illetve  „atmoszféra-használati”  jogot 

testesít  meg,  mintsem  tulajdonosi  jogot.  A  tulajdonosi  jogok  sokkal  inkább  az 

átruházás során domborodnak ki: egy tonna CO2 kibocsátás ilyen módon kap egy árat 

a kibocsátás-kereskedelmi piacon. A vállalatok gazdasági szempontok szerint maguk 

dönthetnek  arról,  hogy  a  kibocsátásaikat  csökkentik  vagy  kibocsátási  egységet 

vásárolnak549.

A kibocsátási egység tartalma tehát az Irányelvben akként került szabályozásra, hogy 

a tagállamoknak kellő mozgásterük maradt, így például a tagállam maga határozhat 

549 KREUTER-KIRCHHOF,  Ch.:  Die  europäische  Emissionshandelsrichtlinie  und  ihre  Umsetzung  in 
Deutschland. EuZW 2004/23, 711-716.o.
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arról,  hogy  a  kibocsátási  egységet  értékpapírrá  nyilvánítja-e  vagy  sem.  Ezt  a 

szabadságot  éppen  a  rendszer  szabad  továbbfejlődése  ill.  továbbfejlesztése  miatt 

biztosítja a Közösség és valószínűsíthetően ebbe a fejlődési folyamatba mindaddig 

nem fog beavatkozni, amíg az a közösségi jogot, főként a szabad piac működését és 

ezáltal az azonos versenyfeltételeket nem sérti. A kibocsátási egységekre vonatkozó 

egységes  szabályozás  kialakítása  azonban nélkülözhetetlen  az  egységes  közösségi 

rendszer kiépítése érdekében.

Az engedély és a kibocsátási egység közötti kapcsolat abban áll, hogy az engedély 

képezi  a  kibocsátási  egység  alapját,  míg  a  kibocsátási  egység  mennyiségével  és 

meghatározott  számú  kibocsátási  egységre  vonatkozó  visszaadási  kötelezettséggel 

szabályozzák az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését. A rendszer célja 

ezzel  egy  igazi  kereskedelem  megteremtése,  azzal  a  sajátossággal,  hogy  a 

mennyiségi meghatározás nem központilag a rendszer teljes területi hatályára, hanem 

decentrálisan a tagállamok által – a tagállamokban – történik.

Végül meg kell említeni egy további lehetséges vizsgálati módszert, melynek során a 

kibocsátási egységek által érintett jogágak, jogterületek oldaláról vizsgáljuk meg a 

kibocsátási  egységet.  Ennek  során  főként  az  alábbi  jogterületek  érintettek: 

tulajdonjog, adójog, versenyjog, társasági jog, állami támogatások joga, alapjogok, 

nemzetközi  kereskedelem  joga,  értékpapírjog,  bankjog.  A  jogágak  ilyen  széles 

körénél jobban aligha lenne bizonyítható,  hogy a kibocsátási  jogok kereskedelme, 

mint a környezetpolitika egyik eszköze, egy keresztbenfekvő jogág keresztbenfekvő 

eszköze. Ezen jogágak által  érintett kérdéseket azonban az adott jogág szakértőire 

bízom.

Az  Irányelv  végleges  szövegezésének  elfogadása  alatt  a  kereskedelmi  rendszer 

tárgyának elnevezése többször módosult. Jóllehet ez a különbség elsősorban a német 

nyelvű  forrásokat  használóknak  tűnik  fel,  ahol  is  az  üvegházhatású  gázok 

kibocsátásának  jogosultságai  (Treibhausgasemissionsberechtigungen)  a  jogalkotási 

folyamat  során  üvegházhatású  gázok  kibocsátási  egységeivé 

(Treibhausgasemissionszertifikate) alakultak550, bár a nemzeti szabályozás ezen nem 
550 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für den 
Handel  mit  Treibhausgasemissionsberechtigungen  in  der  Gemeinschaft  und  zur  Änderung  der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates KOM(2001) 581
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változtatott.  Így  talán  nem csak  terminológiai  érdekesség,  hogy  míg  az  Irányelv 

végleges  német  nyelvű  változatában  a  jogalkotó  az  egység  (Zertifikat)  fogalmát, 

addig  az  Irányelv  átültetéséről  szóló  tagállami  szabályozás551 a  jogosultság 

(Berechtigung)  kifejezést  használja552.  Azonban  más  közösségi  nyelvekben  is 

különböző elnevezésekkel találkozhatunk, jóllehet valamennyi kifejezés ugyanazt a 

jogi  tartalmat  kívánja  jelölni.  Csak  néhány  példát  említve  a  nyelvi 

különbözőségekből: a spanyol (derechos) és a holland (broeikasgasemissierechten) 

kifejezés  jogot  említ,  míg  a  francia  (quotas)  és  az  olasz  (quote)  nyelv  a  kvótát 

alkalmazza. A portugál nyelvben is változás történt a némethez hasonlóan, hiszen a 

kezdeti  kibocsátási jogot licenccé (licencas) alakították.  Ezek az első látásra talán 

csak  nyelvészeti  különbözőségek  mögött  azonban  nem fordítási  problémák  vagy 

hiányosságok,  sokkal inkább kezdeti  bizonytalanságok lelhetők fel,  amelyek az új 

környezetjogi  intézmény bevezetése  körül  kialakultak.  A mögöttük  lévő esetleges 

eltérő jogi értelmezést azonban nem lehet teljességgel kizárni.

6.3. A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉG ÉRVÉNYESSÉGE ÉS A „BANKING553”

Kibocsátási  egység  az  Irányelv  értelmében:  „egy  meghatározott  időszakban  egy 

szén-dioxid  tonna-egyenérték554 kibocsátására  való  jogosultság,  amely  csak  ezen 

irányelv  követelményeinek  teljesítésére  érvényes  és  az  irányelv  rendelkezéseinek  

megfelelően  átruházható555.” A  kibocsátási  egység  érvényességét  az  Irányelv  a 

mindenkori  kereskedési  időszakra  állapította  meg556,  amely  az  első  kereskedési 

időszakban  hároméves,  a  második  kereskedési  időszaktól  kezdődően  ötéves 

Artikel 3 (Begriffsbestimmungen)
Im Rahmen dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen:
a) "Berechtigung": die Berechtigung zur Emission von einer Tonne Kohlendioxidäquivalent in einem 
bestimmten Zeitraum; sie gilt nur für die Anforderungen dieser Richtlinie und kann nach Maßgabe 
dieser Richtlinie übertragen werden;
551 TEHG – Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz
552 Lásd a TEHG fogalommeghatározásait: § 3 Begriffbestimmungen […]
(4)  Berechtigung im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist  die  Befugnis  zur  Emission  von  einer  Tonne 
Kohlendioxidäquivalent in einem bestimmten Zeitraum. Eine Tonne Kohlendioxidäquivalent ist eine 
Tonne  Kohlendioxid  oder  die  Menge  eines  anderen  Treibhausgases,  die  in  ihrem  Potenzial  zur 
Erwärmung der Atmosphäre einer TonneKohlendioxid entspricht. Die Bundesregierung kann durch 
Rechtsverordnung,  die  nicht  der  Zustimmung des  Bundesrates  bedarf,  im Rahmen internationaler 
Standards die Kohlendioxidäquivalente für die einzelnen Treibhausgase bestimmen.
553 tartalékképzés
554 Irányelv-Javaslat 3. cikk i) pont szerint : „szén-dioxid tonna-egyenérték”: egy metrikus tonna szén-
dioxid  (CO2),  vagy  olyan  mennyiségű,  a  II.  mellékletben  felsorolt  üvegházhatású  gáz,  amelynek 
globális felmelegedést okozó potenciálja az előbbivel egyenértékű”.
555 Irányelv 3. cikk a) pont
556 Irányelv 13. cikk (1) bekezdése, valamint a 11. cikk (1)-(2) bekezdései
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kereskedési  időszakot  jelent,  azaz  csak  egyetlen  egy  kereskedési  időszakra.  A 

kereskedési  időszak  lejártával  valamennyi,  a  kibocsátások  fedezésére  fel  nem 

használt  kibocsátási  egységet  (is)  törölni  kell,  azok  nem vihetők  át  a  következő 

kereskedési időszakra. 

Az  Irányelv-Javaslat  még  nem  rendelkezett  a  tartalékképzés  (az  ún.  banking)  lehetőségéről,  az 

indokolásában azonban arra találunk utalást, hogy a tagállamok saját hatáskörükben dönthetnek arról, 

hogy a 2007-tel végződő és 2008-al kezdődő időszak között engedélyezik-e a tartalékképzést. 2008-

tól  az  Irányelv-Javaslat  ugyanis  már  kötelezi  a  tagállamokat,  hogy  a  kibocsátási  egységek 

tartalékképzését  engedélyezzék az egyik  ötéves  kereskedési  időszakról  a másik ötéves  kereskedési 

időszakra.

Miután így a kereskedési időszakokat is átívelő ún. borrowing557 nem megengedett, 

az  Irányelv  13.  cikk  (2)  bekezdése  szerint  a  tagállamok  a  (nem  a  kibocsátások 

fedezeteként)  törölt  egységeket  birtokló személyeknek a törölt  egységek helyett  a 

folyó  időszakra  érvényes  egységeket  adhatnak  ki,  melyeket  ezek  a  személyek  a 

következő kereskedési időszakban felhasználhatnak. Ez megnöveli a létesítmények 

üzemeltetői  számára  az  egységeik  alkalmazhatóságának  időbeli  rugalmasságát. 

Annak érdekében, hogy a kibocsátási egységek érvényességi ideje továbbra is csak 

az adott  kereskedési  időszakra terjedhessen ki,  az adott  kereskedési  időszakban a 

kibocsátások fedezésére fel nem használt kibocsátási egységeket tehát törölni kell és 

azokat új – a következő kereskedési időszakra érvényes – kibocsátási egységekkel 

kell helyettesíteni. Ezt az eljárást nevezzük bankingnak. 

A szabályozás szerint az első kereskedési időszak és a második kereskedési időszak 

közötti  banking alkalmazása a tagállam mérlegelésétől függ558, míg a második és a 

harmadik  kereskedési  időszak  közötti  (valamint  így  tovább  a  többi  kereskedési 

időszakok közötti)  bankingot  az Irányelv már kötelezően írja elő559. Az Irányelvből 

azonban nem derül ki, hogy a tagállami mérlegelés az egyes kibocsátókra (egyénileg) 

vagy generálisan az állam felségterülete alá tartozó valamennyi kibocsátási egység 

tulajdonosra értelmezendő. Mégis ez utóbbit kell feltételeznem, mert a jogszabályi 
557 „kölcsönzés”
558 Irányelv 13. cikk (2) bekezdés 2. mondata: „A tagállamok az első albekezdésnek megfelelően törölt 
egységeket birtokló személyeknek a törölt egységek helyett a folyó időszakra érvényes egységeket 
adhatnak ki.”
559 Irányelv 13. cikk (3) bekezdés 2. mondata: „A tagállamok az első albekezdésnek megfelelően törölt 
egységeket birtokló személyeknek a törölt egységek helyett a folyó időszakra érvényes egységeket 
adnak ki.”
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szöveg nem „meghatározott” személyek kérelme esetén teszi lehetővé a  bankingról 

való  döntést.  További  érvként  szolgálhat  még  az  egyenlő  bánásmód  elvének 

érvényesítéséből fakadó tagállami kötelezettség is.

Az Irányelv Preambulumának (9) bekezdése szerint  a  banking  esetében a nemzeti 

területükön e személyek által elért kibocsátás-csökkentéseknek megfelelően utalják 

ki a kibocsátási egységeket. Ez a megfogalmazás viszont arra enged következtetnem, 

hogy azok a kibocsátási egység tulajdonosok, akik nemkibocsátók, a bankingot nem 

vehetnék igénybe. Ez viszont azt jelentené, hogy a kibocsátási egységek hosszútávú 

pénzügyi  beruházásként  nem jöhetnének  számításba,  ami  mindenképpen  ártana  a 

piac működésének. 

A „banking”-gal szembeni kritikák attól tartanak, hogy ennek révén az ezt követő 

időszakban megnövekedhet a károsanyag-kibocsátás, tekintettel arra, hogy az egyes 

kibocsátók tulajdonában több kibocsátási egység halmozódhat fel. Azoknál a káros 

anyagoknál, amelyek hot spot jellegűek, azaz lokálisan fejtik ki a hatásukat, ez valós 

problémát jelentene, azonban az üvegházhatású gázok esetében – a már kifejtettek 

szerint  –  nem  beszélhetünk  hot  spot  problémáról,  hiszen  az  éghajlatváltozás 

szempontjából nincs jelentősége annak, hogy az üvegházhatású gázt hol bocsátották 

ki. Így a fenti kritika az üvegházhatású gázok körében nem állja meg a helyét. Az 

ilyen  tartalékképzés  tehát  nem  vezet  környezeti  károkhoz  és  átmenetileg  több 

rugalmasságot biztosít a kereskedelemben részvevők számára560.

Ebben az összefüggésben utalni kell arra is, hogy a tartalékképzés lehetősége a Kiotói Jegyzőkönyv 

szerint attól függ, hogy az adott Szerződő Fél a kötelezettségeinek eleget tett-e. A tartalékképzésre 

vonatkozó  szabályok  ezzel  azt  a  célt  szolgálják,  hogy a  kibocsátási  egység  birtokosai  ezeknek  a 

felesleges egységeknek az előnyeit nem veszítik el, még akkor sem, ha az adott tagállam a nemzetközi 

kötelezettségvállalásainak  nem  tett  eleget.  Az  ötéves  időszak  végén  a  felesleges  kibocsátási 

egységeket a tagállam nem sajátíthatja ki. Amennyiben bizonytalanságok maradnának fenn, könnyen 

kockázatossá válhatna,  ha a kibocsátási  jogok birtokosai  lemondanának arról  a lehetőségről,  hogy 

kibocsátási egységeket „mint biztonsági tartalékot” tartsanak vissza az előre nem látható szituációkra 

és  felesleges  kibocsátási  egységek  hagynák  el  azt  a  tagállamot,  amely valószínűleg  a nemzetközi 

kötelezettségvállalásának nem tud eleget tenni, így annak helyzete csak tovább romlana561.

560 A  tartalékképzésről  lásd  részletesen:  EHRICKE,  U.:  Quellen  der  Reserven  für  Zertifikate  im 
Emissionshandel nach der Richtlinie 2003/78/EG. EWS 2004/4, 155-160.o
561 Lásd Irányelv-Javaslat indokolása 13-14. oldalait
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Előreláthatólag  hosszútávon  jövedelmezőnek  ígérkezik  a  kibocsátási  egységekbe 

történő befektetés, jóllehet várhatóan csak a 2. vagy 3. kereskedési időszakban fog a 

kibocsátási  egységek  ára  jelentősen  emelkedni.  Mivel  a  kibocsátási  egységekbe 

történő befektetés során nincsen biztos kamat vagy hozam, így a befektetők számára 

egyéb  módon  kell  vonzóvá  tenni  ezt  a  befektetési  lehetőséget,  hiszen  a  piac 

likviditása nagyban függ a piaci szereplők számától. Amennyiben pedig egy tagállam 

nem tenné lehetővé a nem-kibocsátók számára a bankingot, az igencsak elriasztaná a 

befektetőket  a  vételtől.  Mindezekből  az  következik,  hogy  fontos  lenne,  hogy 

valamennyi  tagállam  éljen  a  banking engedélyezésének  lehetőségével  mind  a 

kibocsátók,  mind  a  nem-kibocsátók  vonatkozásában  már  az  első  és  a  második 

kereskedési időszak között is.

7.  A  KIOSZTANDÓ KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK MENNYISÉGÉNEK (ELSŐ)  MEGHATÁROZÁSÁRÓL - 

ÁLTALÁBAN

A közösségi  kibocsátási  rendszer  alapját  –  ellentétben  a  brit  rendszerrel562 –  egy 

abszolút cél, azaz a kiosztandó kibocsátási egységek összmennyisége jelenti, amely 

alapján  a  kibocsátási  egységek  kiosztásra  kerülnek  a  rendszer  egyes  résztvevői 

számára. Ennek az abszolút célnak a meghatározása azt az előnyt hordozza magában, 

hogy  ezáltal  előre  meghatározott  és  kiszámítható  az  ökológiai  eredmény,  azaz  a 

konkrét  kibocsátás-csökkentés,  ill.  ennek  következtében  a  kibocsátás-csökkenés, 

amely  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  vállalt  kötelezettségek  teljesítése  szempontjából 

igencsak kívánatos a rendszertől.  Ennek megfelelően a Közösségnek a kiosztandó 

kibocsátási  egységek  teljes  mennyiségét  össze  kell  hangolni  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvben  vállalt  kötelezettségek  közös  teljesítésével563 a  tagállamok  által 

vállalt  hozzájárulások  valós  és  tervezett  előrehaladásának  tükrében.  A  közös 

teljesítés értelmében az EU tagállamok kormányai a tagállamokra nézve különböző 
562 A  brit  rendszer  ugyanis  azt  a  módszert  választotta  a  nemzeti  kibocsátási  jogok  kereskedelmi 
rendszerének kialakítása során, hogy valamennyi a kereskedelemben résztvevő vállalattal egyénileg 
állapított  meg  egy  elérendő  célt.  Ennek  a  megoldásnak  a  hátránya  világosan  látható:  nehezen 
számítható ki előre a konkrét ökológiai eredmény, amely a vállalatonként megállapított célok téves 
megállapítása esetén könnyen el is maradhat.
563 Burden Sharing Agreement
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teljesítendő  csökkentési  kötelezettséget  határoztak  meg,  azzal  a  céllal,  hogy  az 

Európai Közösség a Jegyzőkönyvben rögzített 8%-os összkibocsátás-csökkentésének 

eleget tudjon tenni. A csökkentésre vonatkozó értékeket százalékokban határozzák 

meg; amely alapján a tagállamoknak az 1990-es bázisév szerinti értékekhez képest 

kell a meghatározott százalékos csökkentést,  néhány esetben fenntartást  vagy akár 

növelést is végrehajtaniuk.

Az  irányelv-javaslat  nem  szabályozza  kifejezetten  az  eredetileg  jogi  kötőerővel  nem  bíró  közös 

teljesítéséről szóló belső EK-megállapodás jogi kötőerejét a nemzeti kiosztási tervek vonatkozásában. 

A Kiotói Jegyzőkönyv 4. cikk (1) bekezdése szerinti megállapodásként nemzetközi jogilag az egyes 

tagállamokra vonatkozó kibocsátási szintet határozza meg. Amennyiben az Európai Közösség nem éri 

el a kitűzött összesített célt, úgy az egyes tagállamok a Kiotói Jegyzőkönyv 4. cikk (5) bekezdése 

szerint a megállapodásban meghatározott egyéni kibocsátási célukért felelnek. Ezáltal a közös cél elve 

alapján  eltérő  felelősség  mellett  meghatározott  a  Közösségen  belüli  közös  teljesítés  nemzetközi 

jogilag kötelezővé  válik.  Az irányelv  III.  melléklete  és  a  Preambulum (5)  bekezdése  a  Közösség 

tagállamait a „közös teljesítésben” és a Kiotói Jegyzőkönyvben foglaltak teljesítésére kötelezi. Ezáltal 

a  burden  sharing  agreementben  foglaltakhoz  közösségi  másodlagos  jog  formájában  (irányelv) 

közösségi jogi szempontból jogi kötőerő kapcsolódik.

A kérdés az, hogy hogyan határozható meg ez az abszolút cél a gyakorlatban? Ez 

történhet  egyrészt  „felülről”,  azaz  politikai  döntéssel  a  tagállam  részére  előírt 

kibocsátás-csökkentési  kötelezettség  és  az  egyes  kibocsátók  össz-kibocsátásainak 

figyelembevételével564; másrészt pedig alulról is, amikor is az illetékes hatóságok az 

érintett létesítmények kibocsátásainak egyenként történő megvizsgálásával állapítják 

meg  azok  kibocsátási  egység  igényüket,  majd  ezeknek  az  igényeknek  az 

összeszámolásával határozzák meg az össz-kibocsátási egység mennyiségét565. Mivel 

az első módszer inkább a környezetpolitikai célokra van tekintettel, ezért az főként a 

környezetpolitikusok körében, addig a másik módszer éppen az egyéniesítése miatt a 

gazdasági szakemberek körében nyert nagyobb támogatást.

8. A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK ÖSSZMENNYISÉGÉNEK CSÖKKENTÉSÉRŐL - ÁLTALÁBAN

A fentiekben bemutattam néhány módszert  az össz-kibocsátási  mennyiség,  azaz a 

kiosztandó  kibocsátási  egységek  mennyiségének  meghatározására.  További 

564 Ezt a módsze Top-down megközelítésnek is nevezik.
565 Ezt a módszert Bottom-up megközelítésnek is nevezik.

164



lépésként  azt  kívánom megvizsgálni,  hogy ezek  csökkentésére  milyen  módszerek 

alkalmazhatók.

A  meghatározott  ideig  érvényes kibocsátási  egységek  –  akárcsak  a  közösségi 

kibocsátási  egységek – a meghatározott  idő elteltével  automatikusan megszűnnek. 

Ekkor  „egy  pillanatra”  a  kibocsátási  egységek  piaca  „kiürül”,  így  a  következő 

időszakra  kiosztandó  kibocsátási  egységek  összmennyisége  csökkenthető.  Nem 

meghatározott  ideig érvényes kibocsátási  egységek esetében pedig kívülről  kell  a 

kibocsátási  egységek  összmennyiségét  csökkenteni.  Ennek  egyik  lehetősége  a 

kibocsátási  egységek  leértékelése,  azaz  egy  korábban  meghatározott  mennyiségű 

szennyezőanyag kibocsátására feljogosító kibocsátási egység a leértékelést követően 

sokkal  kisebb  mennyiségű  szennyezőanyag-kibocsátásra  jogosít  fel.  Egy  másik 

megoldás  az  egységek  kívülről  történő  csökkentésére:  a  kibocsátási  egységek 

meghatározott mennyiségének az állam által történő felvásárlása.

9. A KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁSRÓL

Az Irányelv 9. cikk (1) bekezdéséből566, valamint a III. melléklet 1. és 2. pontjaiból 

kiderül, hogy a Közösség az abszolút össz-kibocsátás mennyiségének meghatározása 

mellett  döntött.  Ennek megfelelően minden egyes tagállam maga határozza meg a 

nemzeti  kiosztási  tervben  az  általa  kiosztandó  kibocsátási  egységek  mennyiségét. 

Arról  viszont  már  nem  tartalmaz  rendelkezést  az  Irányelv,  hogy  ezt  az 

összmennyiséget a tagállam milyen módszerrel határozza meg. Erre vonatkozóan az 

Irányelv III. melléklete az alábbiakat írja elő:

- a  kiosztandó  kibocsátási  egységek  összegének  összhangban  kell  állnia  az 

adott tagállam által vállalt kiotói kötelezettségvállalásokkal (illetve a közös 

teljesítésben foglalt kiotói együttes vállalással);

- annak figyelemmel kell lennie egyrészt arra, hogy az Irányelv hatályán kívül 

eső forrásokból  származó  kibocsátásokhoz képest  a  kiosztandó kibocsátási 

egységek a teljes kibocsátás mekkora hányadát képviselik;

- másrészt  a  nemzeti  energiapolitikára,  továbbá  összhangban  kell  állnia  a 

nemzeti éghajlat-változási programmal;

-  rendszer  hatálya  alá  tartozó  tevékenységek  kibocsátás-csökkentési 

potenciáljával, beleértve a technológiai potenciált is. 

566 „[…]minden tagállam kidolgozza saját nemzeti tervét, hogy összesen hány egységet kíván az adott 
időszakra kiosztani […]”
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A tagállamok a kibocsátási egységek kiosztását alapozhatják az egyes tevékenységek 

termékenkénti átlagos üvegházhatású gáz kibocsátására és az egyes tevékenységek 

gyakorlása során elérhető eredményekre egyaránt. Ezeket az absztrakt kritériumokat 

egészíti  ki  a  Bizottság  által  elkészítendő,  a  tagállamok  gyakorlatára  vonatkozó 

iránymutatás567.  Ennek kidolgozásáig útmutatásként  a  Bizottság Környezetvédelmi 

Főigazgatósága  által  kidolgozott  „Non-Paper” dokumentum568 szolgált,  amely egy 

többlépcsős  rendszert  ír  elő  a  kibocsátási  egységek  lehető  legoptimálisabb 

összmennyiségének  meghatározására.  A  2004.  január  7-én  közzétett  bizottsági 

iránymutatás  a  várakozásokkal  ellentétben  egyáltalán  nem  tekinthető 

gyakorlatiasnak,  így  kevésbé  nyújt  segítséget  a  tagállamok  részére  a  kibocsátási 

egységek összmennyiségének meghatározásához.

Fentiek  ismeretében  felmerül  a  kérdés,  hogy  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  vállalt 

kötelezettségekre tekintettel miért nem kerül megállapításra a kibocsátási egységek 

közösségi  összmennyisége?  Ha már  az  Irányelv  is  a  közösségi  kibocsátási  jogok 

piacát  célozza  megteremteni,  kézenfekvő  lenne  a  közösségi  összmennyiség 

meghatározása  is.  Ebben  az  esetben  azonban  a  tagállamoknak  túl  csekély 

mozgásterük maradna.

Számos javaslat látott napvilágot a szabályozás kialakítása során a Közösség szervei 

körében  is.  Az  Európai  Parlament  például  azt  javasolta,  hogy  a  nemzeti 

összmennyiség a tagállam kibocsátásainak x %-os mennyisége legyen, amelynél az 

„x”  a  tagállamban  a  rendszer  hatálya  alá  tartozó  létesítmények  által  1990-ben  

kibocsátott összmennyiség arányát jelöli569. Végül ezt a javaslatot ebben a formában 

nem fogadták el,  így a szabályozás  akként  alakult,  hogy a kiosztandó kibocsátási 

egységek  teljes  mennyisége  nem  lehet  több,  mint  amennyi  az  Irányelv  III. 
567 Mitteilung  der  Kommission  über  Hinweise  zur  Unterstützung  der  Mitgliedstaaten  bei  der 
Anwendung  der  in  Anhang  III  der  Richtlinie  2003/87/EG  über  ein  System  für  den  Handel  mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft  und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG 
des  Rates  aufgelisteten  Kriterien  sowie  über  die  Bedingungen  für  den  Nachweis  höherer  Gewalt 
(KOM(2003)830). 
568 „The EU Emissions Trading System:  How to develop a National  Allocation Plan?” letölthető: 
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/030401nonpaper.pdf
569 EP-Document A5-0303/2002, Part 1, 19.o., Amendment 24
„Before this determination has taken place, the total quantity referred to in paragraph 1 shall be no 
more than x% (x corresponds to the share of total emissions produced by the installations covered by 
this Directive in the Member State concerned in 1990).of the quantity of emissions that would result 
in  the  relevant  period determined  by a  straight  trend-line between the  Member State´s  base year 
emissions and its target established by Decision XX/XXXX/EC.”
Valamint a KOM(2002)680 végl. 
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mellékletében  meghatározott  követelmények  szigorú  alkalmazásához  valószínűleg 

szükséges, valamint az első kereskedési időszakban tekintettel kell lenni az EU és az 

adott  tagállam  által  vállalt,  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  rögzített 

kötelezettségvállalásokra.  Ezáltal  a  kiosztandó  kvóták  nem  kerültek  közösségi 

szinten  elfogadásra,  hanem  csak  egy  felső  határt  állapítottak  meg,  amelyet  a 

tagállamok nem léphetnek túl.

Az  Irányelv  tehát  konkrétan  előírja,  hogy  a  tagállamok  feladata  a  kibocsátási 

egységek nemzeti összmennyiségének meghatározása, amely feladat nem minden ok 

nélkül került tagállami hatáskörbe. Ezáltal a Bizottság egyrészt szabadulni kívánt a 

nem túl hálás feladattól, melyet a szubszidiaritás elvére hivatkozva könnyen tudott 

igazolni,  amely  szerint  a  tagállamok  vannak  abban  a  helyzetben,  hogy  a 

létesítmények kibocsátásairól  megfelelő  adatokkal  rendelkeznek,  másrészt  pedig a 

közösségi  rendszer  mögött  fellelhető,  a  tagállamok  nemzetközi 

kötelezettségvállalásainak  teljesítése  is  így  biztosítottabb.  Harmadrészt  pedig  a 

Közösség nem kívánt a nemzeti szinten történő kiosztással kapcsolatosan esetlegesen 

felmerülő viták kereszttüzébe kerülni.

Mivel a kibocsátási egységek az Irányelv szerint csak meghatározott időre (az adott 

kereskedési időszakra) érvényesek,  így a kibocsátási egységek összmennyiségének 

csökkentése  lényegesen  egyszerűbb,  jóllehet  az  Irányelv  nem  tartalmaz  arra 

vonatkozóan  rendelkezést,  hogy  a  tagállamok  kötelesek  lennének  a  kibocsátási 

egységek  összmennyiségét  kereskedési  időszakról  kereskedési  időszakra 

csökkenteni.

Ez  azonban  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  vállalt  kötelezettségek  teljesítéséhez 

elengedhetetlen,  így  a  következő  kérdés  a  közösségi  szabályozás  során,  hogy  a 

kibocsátási  egységek  megállapított  összmennyiségének  kereskedési  időszakról 

kereskedési időszakra történő csökkentésére hogyan kerüljön sor? Ki állapítsa meg, 

hogy  az  adott  tagállam  a  kibocsátási  egységek  előző  kereskedési  időszakra 

meghatározott  összmennyiségét  mennyivel  csökkentse  a  következő  kereskedési 

időszak kezdetével?
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Az Irányelvben erre vonatkozóan nem találunk iránymutatást,  amely alapján még 

nem szabad arra a téves következtetésre jutnunk, hogy ennek hiányában nem is kell 

csökkenteniük  a  tagállamoknak  az  előző  kereskedési  időszakra  meghatározott 

mennyiséget.  A tagállamoknak  tehát  a  rendszer  hatálya  alá  tartozó  létesítmények 

számát  is  figyelembe  véve  kereskedési  időszakról  kereskedési  időszakra 

csökkenteniük kell a kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét.

10. A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK KIOSZTÁSA

10.1. A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK KIOSZTÁSÁNAK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAIRÓL

Végül  az  összmennyiség  meghatározását  követően  további  két  döntés  vár  még  a 

tagállamokra,  az  egyik  annak  eldöntése,  hogy  az  egyes  létesítmények  mennyi 

kibocsátási  egységet  kapjanak  az  összmennyiségből,  illetve,  hogy  ezeket  milyen 

módon kapják meg: ingyenes vagy visszterhes kiosztással?

Tekintettel arra, hogy ez a két kérdés szorosan összefügg egymással, a két kérdést a 

lehetséges  komplex  megoldási  lehetőségekkel  a  továbbiakban  együttesen  veszem 

górcső alá, utalva a Közösség által választott módozatra, annak előnyeire, hátrányaira 

a többi megoldással szemben.

10.1.1. A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK VISSZTERHES KIOSZTÁSA

10.1.1.1. AZ EGYSÉGEK FIX ÁRON VALÓ KIOSZTÁSA

Ebben az esetben az állam – bevétel  reményében – előre  meghatározott  fix áron 

értékesítve osztja ki a kibocsátási egységeket. Ennek során a legnagyobb problémát 

éppen  ennek  a  fix  árnak  a  meghatározása  jelenti,  illetve  az,  hogy  az  egyes 

létesítmények mennyi kibocsátási egységet vásárolhatnak ilyen módon illetve, hogy 

egyáltalán az ilyen módon megszerezhető kibocsátási egységek mennyiségét kell-e 

korlátozni.  Itt  a  kibocsátási  egységek  mennyiségének  és  a  kiosztás  módjának 

meghatározása  közötti  kapcsolat  egyértelműen  érzékelhető,  amit  az  irodalom  is 

akként kezel, hogy ezt a két területet együttesen elemzi570.

570 KERTH, Y.: i.m. 203.o.
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10.1.1.2. ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS

A fix  áron  történő  értékesítéssel  szemben  az  árverés  esetében  nem  kell  azzal  a 

problémával szembe nézni, hogy milyen áron kerüljenek értékesítésre a kibocsátási 

egységek,  hiszen  ebben  az  esetben  a  vevők  (a  kibocsátók)  határozzák  meg  az 

egységek árát. Ekkor még az a vád sem érheti az államot, hogy nem biztosítja az 

egyenlő bánásmód elvének érvényesülését az egyes kibocsátókkal szemben, hiszen a 

kibocsátási egység ára nem az államtól függ. Kritikaként fogalmazható meg azonban 

az  árveréssel  történő  kiosztással  szemben,  hogy figyelmen  kívül  hagyja  a  „régi” 

kibocsátók szerzett  jogait571 és  a kibocsátási  egységek előre  nem kalkulálható  ára 

miatt  tervezhetetlenné  teszi  a  gazdasági  évet  az  adott  létesítmény  üzemeltetője 

számára és ezáltal nagyban veszélyezteti a „régi” kibocsátók piaci pozícióit.

10.1.2. INGYENES KIOSZTÁS

Az ingyenes kiosztás esetében értelemszerűen fel sem merül a kibocsátási  egység 

árának  kérdése,  ebben  az  esetben  pusztán  azt  kell  meghatározni,  hogy  mennyi 

kibocsátási  egységet  osszon  ki  a  tagállam  az  adott  létesítmény  számára.  Ennek 

meghatározására az alábbiakban három módszert mutatok be.

10.1.2.1. GRANDFATHERING

Az ún. „grandfathering” esetében a kiosztandó kibocsátási egységek meghatározása 

a jelenlegi, az ún. status quo kibocsátások alapján történik. Azaz, az adott kibocsátó 

az  első  kiosztáskor  annyi  kibocsátási  egységet  kap,  amennyi  a  jelenlegi 

kibocsátásainak fedezéséhez szükséges. Ebben az esetben tehát az irányadó időpont a 

jelen vagy a közvetlen múlt. Ennek a módszernek a hátterében az a gondolat húzódik 

meg, hogy a kibocsátónak joga van a kibocsátáshoz, amelyet a kibocsátási egységek 

kiosztásával most számára pusztán „okiratba” foglalnak572.

Ennek  a  módszernek  az  az  előnye,  hogy  biztosítja  a  „régi”  kibocsátók  számára 

szerzett jogaik gyakorlását. Az „új” kibocsátók tekintetében azonban éppen az jelenti 

a hátrányt, hogy ők még nem rendelkeznek semmilyen felhasználható információval, 

571 A szerzett jogok védelmére, mint alapjogra egy későbbi fejezetben részletesen visszatérek.
572 Vö. BADER, P.: i.m. 22.o.
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illetve adattal a kibocsátásaikról, amely alapján a számukra kiosztandó kibocsátási 

egységek mennyiségét meg lehetne határozni. A módszernek további hátránya, hogy 

az üzemeltetők az ún. korai beruházásaikra tekintettel kevesebb kibocsátási egységet 

kapnak,  mint  amennyit  kaphattak  volna,  ha  korábban  ilyen  kibocsátás-csökkentő 

beruházást nem hajtanak végre. Akár akként is fogalmazhatunk, hogy ez a módszer 

ezeket a korai beruházókat „megbünteti”,  amikor a beruházásaik folytán kevesebb 

kibocsátási egységet biztosít a számukra. A módszer másik igen nagy hátránya, hogy 

a klímapolitikai célok megvalósulása szempontjából nem túl vonzó megoldás, hiszen 

ha  a  kibocsátók  csakugyan  annyi  kibocsátási  egységet  kapnak,  amennyi  a 

kibocsátásaik  fedezéséhez  szükséges,  akkor  egyrészt  semmi  sem  sarkallja  őket 

további kibocsátás-csökkentő beruházások megtételére, másrészt az egységek piaca 

nem tud kialakulni és működni sem, mivel gyakorlatilag nem lesz kereslet a piacon.

10.1.2.2. BENCHMARKING573

Az előző grandfathering módszerrel ellentétben a „benchmarking” megoldásnál nem 

egy  meghatározott  időpont  jelenti  a  kiindulási  pontot,  hanem  egy  meghatározott 

technikai szint vagy standard. Az illetékes hatóságok ebben az esetben általánosan 

állapítják  meg,  hogy  egy  meghatározott  kapacitású,  meghatározott  technikai  és 

környezetvédelmi felszereltségű létesítmény mennyi kibocsátási egységet kapjon. A 

módszer  előnye,  hogy  az  „új”  kibocsátók  (belépők)  nem  kerülnek  hátrányos 

helyzetbe a „régi” kibocsátókkal szemben. A megoldásnak azonban mindenképpen 

egyik  nehézsége  a  megfelelő  szint  vagy  standard  megválasztása,  amely  alapján 

megfelelő  mennyiségű  kibocsátási  egység  osztható  ki  a  létesítmények  részére.  A 

megfelelő szint megválasztása azért is ütközik nehézségekbe, mert rendkívül nehéz 

összehasonlítani a különböző gyártási technológiák és kapacitások kibocsátásait.

10.2. A KIOSZTÁS MÓDJÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS KIALAKULÁSA

10.2.1. AZ IRÁNYELV-JAVASLAT SZERINT

573 teljesítménymutató
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Az  első  kereskedési  időszakra  (2005-2007)  az  Irányelv-Javaslat574 valamennyi 

tagállamra  kötelezően  az  ingyenes  kiosztást  írta  elő575,  az  ún.  grandfathering 

módszer  alkalmazásával,  amely  a  legalkalmasabbnak  tűnt  az  első  időszak  pilóta 

jellegére  tekintettel.  Az  Irányelv-Javaslat  elkészítése  során  az  ingyenes  kiosztás 

mellett szó volt még az ún. auctioning, azaz az árverés útján történő kiosztásról és a 

„grandfathering”  mellett  a  fentiekben  ismertetett  benchmarkingon576 alapuló 

módszerről is.

A 2008-tól  kezdődő  kereskedési  időszakra  vonatkozólag  az  Irányelv-Javaslat  –  a 

döntést  későbbre  halasztva  –  a  kiosztás  módját  nem  szabályozza.  A  Bizottság 

álláspontja szerint erről akkor lehet érdemben dönteni, amikor az első kereskedési 

időszak tapasztalatainak értékelése megtörtént. Így az Irányelv-Javaslat 10. cikk (2) 

bekezdése rendkívül bölcsen a 2008-tól kezdődő időszakra „pusztán” a harmonizált 

szabályozást írta elő577.

10.2.2. A PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSA

Az  Európai  Parlament  2002.  október  10-ei  állásfoglalásában578 tette  közzé  a 

Bizottságétól  eltérő  álláspontját,  melyben  az ingyenes  kiosztással  szemben az ún. 

hibrid módszert preferálta,  amely mind az ingyenes,  mind a visszterhes megoldás 

jegyeit magán hordozza. Ennek megfelelően a parlamenti javaslat lényege, hogy a 

kibocsátási  jogok első kiosztásakor  az egységek 15%-át  visszterhesen,  a  maradék 

85%-ot pedig ingyenesen osztanák ki579. Bár a Parlament ebben az állásfoglalásában 

rögzített  módosító  javaslata  nem  kapta  meg  a  szükséges  többséget,  de  végül  a 

tagállamok  2008-tól  a  kibocsátási  egységek  legfeljebb  10%-át  árverés  útján 

értékesíthetik.

574 KOM(2001) 581 endg. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen in der Gemeinschaft und 
zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (Irányelv-Javaslat)
575 Irányelv-Javaslat 10. cikk (1) bekezdés
576 Teljesítménymutatókon alapuló módszer
577 Irányelv-Javaslat 10. cikk (2) bekezdés
578 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  über  ein  System  für  den  Handel  mit 
Treibhausgasemissionsberechtigungen  in  der  Gemeinschaft  und  zur  Änderung  der  Richtlinie 
96/61/EG des Rates (KOM(2001) 581 – C5-0578/2001 – 2001/0245(COD)) 2002/10/10. HL C 279 E, 
2003. 11.20., 18.o.
579 Entwurf  einer  legislativen  Entschliessung  vom  13.  September  2002,  Parlamentsdokument 
A5-0303/2002, Stellungnahme des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt vom 5. Juni 2002, 105.o.
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10.2.3. A KÖZÖS ÁLLÁSPONT

A közös álláspont szerint a tagállami létesítmények (üzemeltetői) az első kereskedési 

időszakban ingyenesen kapják meg valamennyi kibocsátási egységet, míg a második 

kereskedési  időszakban  legalább  a  kibocsátási  egységek  90%-ához  ingyen 

juthatnak580.

10.2.4. A KOMPROMISSZUMOS MEGOLDÁS

Végül  az  Európai  Parlamentnek  a  második  olvasatban  2003.  júliusában 

megfogalmazott kompromisszumos javaslata nyert elfogadást, melynek megfelelően 

a hatályos szabályozás szerint az első kereskedési időszakban a kibocsátási egységek 

legalább  95%-a,  míg  a  második  kereskedési  időszakban  a  kibocsátási  egységek 

legalább 90%-a kerül ingyenesen kiosztásra. Ezzel megvalósulhat a részben ingyenes 

kiosztás, amely révén a szabályozás a tagállamok részére némi mozgásteret biztosít a 

kiosztás során, mégis az Irányelv arra megfogalmazása szerint ez a „legalább” azt is 

jelentheti,  hogy adott  esetben a  tagállam a kibocsátási  egységek  akár  100%-át  is 

ingyenesen osztja ki581. A részben ingyensen, részben visszterhesen történő kiosztás 

ugyanis  könnyen  vezethet  a  létesítmények  számára  a  többi  tagállambeli 

létesítményekhez  képest  versenyhátrányhoz,  amennyiben  a  tagállamok  a  kiosztási 

lehetőségeikkel eltérő módon élnek (ingyenes és visszterhes is vagy csak kizárólag 

ingyenes).  Mégis  az  elméletnél  maradva,  arra  viszont  nem tartalmaz  az  Irányelv 

semmilyen  utalást,  hogy adott  esetben  a  vegyes  kiosztás  (csak  95% ingyenesen) 

esetében a maradék, nem ingyenesen kiosztásra kerülő 5% kibocsátási egység milyen 

módon  kerüljön  kiosztásra.  A  Közösség  egyéb  kapcsolódó  dokumentumaiból582 

580 Gemeinsamer  Standpunkt  (EG)  Nr.  28/2003  vom 18.  März  2003,  vom Rat  festgelegt  gemäß  dem 
Verfahren des Artikels 251 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft im Hinblick auf 
den Erlass einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten  in  der  Gemeinschaft  und zur  Änderung der  Richtlinie  96/61/EG des 
Rates (HL C 125 E, 2003.05.27., 72.o.)
581 Az  első  kereskedési  időszak  vonatkozásában  Németország  is  így  dönött.  Lásd  Nationaler 
Allokationsplan  für  die  Bundesrepublik  Deutschland  2005-2007  Bundesministerium  für  Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit Berlin, 31. März 2004, 5.o.
Még  Ausztria  az  első  kereskedési  időszakban  a  kibocsátási  egységek  99%-át  osztja  szét 
térítésmentesen a létesítmények üzemeltetői között. Lásd:  Nationaler Zuteilungsplan für Österreich 
gemäß § 11 EZG 31. März 2004 mit Ergänzungen vom 7. April 2004 Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 11.o. 
582 EP-Document A5-0207/2003, 10.o., Änderungsantrag 6 Begründung 
„[…]Das EP schlug vor, diese Zuteilung im ersten wie im zweiten Teil der Laufzeit der Richtlinie 
nach einem gemischten Verfahren durchzuführen, das auf der kostenlosen Zuteilung beruht, jedoch 
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mégis arra lehet következtetni,  hogy ezek vonatkozásában az árverés útján történő 

kiosztás az irányadó,  azonban a szabályozás a tőzsdei értékesítés lehetőségét sem 

zárja ki.

Persze  a  „maradék”  kibocsátási  egységek  fix  áron,  illetve  tőzsdei  úton  történő 

értékesítésével  szemben  sincs  közösségi  rendelkezés,  így  álláspontom  szerint  a 

tagállamok  tetszőlegesen  akár  ezeket  a  kiosztási  módot  is  választhatják,  bár  az 

említettek alapján ez az első kereskedési időszakban nem valószínű, míg a második 

kereskedési  időszakban  a  fix  ár  alkalmazása  már  annál  inkább  megvalósíthatóvá 

válik,  hiszen  ekkor  a  fix  ár  meghatározásához  már  némi  alapot  nyújt  az  első 

időszakban kialakult ár. Ennek alkalmazására azonban kizárólag a Nemzeti Kiosztási 

Tervben történt rögzítést követően, a Bizottság jóváhagyását követően kerülhet sor.

A Közösség által  elfogadott  szabályozással kapcsolatban elmondható,  hogy míg a 

közgazdasági  irodalom  az  árverés  útján  történő  kiosztást  támogatja,  addig  jogi 

szempontból nem ez a megoldás tekinthető a legmegfelelőbbnek. Az igaz, hogy az 

egyenlő bánásmód elvét figyelembe véve mindenképpen ez a helyes megoldás, ám 

nem  szabad  megfeledkeznünk  arról  sem,  hogy  ez  a  kiosztási  mód  nem  veszi 

figyelembe a „régi” kibocsátók szerzett jogait. Így a kibocsátási egységek 100%-ban 

árverés útján történő értékesítését – mint lehetséges megoldást – nem igen vehetjük 

számításba.  Ennek  tükrében  mindenképpen  örvendetesnek  tekinthetjük  a  szinte 

100%-ban ingyenesen történő kiosztást. Ennek a döntésnek a hátterében áll minden 

bizonnyal  az  is,  hogy  ez  a  megoldás  tűnt  a  legkevésbé  vitathatónak  és  ezáltal 

politikailag (is) az összes közül a legelfogadhatóbbnak. Hiszen amennyiben a „régi” 

kibocsátók  az  esetleges  árverés  útján  történő  kiosztással  szemben  –  jogaik 

érvényesítése  érdekében  –  bírósági  utat  vettek  volna  igénybe,  ezzel  nagyban 

késleltethették volna a rendszer megindítását.

einen kleinen Anteil Versteigerung (15%) umfasst.[…]
valamint: Reference: IP/03/931 Date: 02/07/2003 IP/03/931 Straßburg, den 2. Juli 2003 Handel mit 
Treibhausgasemissionen  -  Kommissarin  Wallström  begrüßt  die  Einigung  als  Durchbruch  im 
Klimaschutz
„[…] Zuteilung von Emissionszertifikaten: Die Möglichkeit der Versteigerung wurde auf den ersten 
Zeitraum  der  Regelungsanwendung  ausgedehnt.  Den  Mitgliedstaaten  steht  es  nun  frei,  im  ersten 
Zeitraum  (2005-07)  bis  zu  5  %  und  im  zweiten  Zeitraum  (2008-12)  bis  zu  10  %  der 
Emissionszertifikate zu versteigern. Der Rest wird kostenlos zugeteilt. […]” 
letölthető:http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/03/931&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en
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Habár  az  Irányelv  10.  cikke  konkréten „A kiosztás  módja” címet  viseli,  mégsem 

tartalmaz arra vonatkozóan rendelkezést, hogy a tagállam a kibocsátási egységeket 

hogyan ossza ki az érintett kibocsátók között. 

Az ún.  hibrid módszerként bevezetésre  került  kiosztási  mód (részben ingyenesen, 

részben  árverés  útján)  jól  mutatja  a  kiosztás  módja  körüli  vitákat,  melynek 

eredményeként  született  meg  ez  a  kompromisszumos  megoldás.  Ahogy  már  a 

fentiekben kitértem rá:  aligha valószínűsíthető,  hogy ezzel a kettős megoldással  a 

tagállamok ténylegesen élni is fognak, így a kettős lehetőség inkább csak papíron 

marad, míg ténylegesen csak az ingyenes kiosztás valósul meg.

Lényeges  hiányosságként  emelem ki továbbá,  hogy nem derül  ki  egyértelműen a 

rendelkezésből, hogy a jogalkotó a 95%-os ill. a 90%-os arányt mire vonatkoztatva 

képzelte  el?  Nagyon valószínűnek tűnik az az értelmezés,  amely szerint  az egyes 

kibocsátóknak kiosztandó kibocsátási egységek vonatkozásában kell alkalmazni ezt a 

százalékos arányt. Ez következtethető ki a 10. cikk szóhasználatából is, amely „az 

egységek  legalább  95%-áról”  és  nem a  kibocsátási  egységek  összmennyiségének 

95%-áról rendelkezik. Annál is inkább elfogadható ez az értelmezés, mert csak ebben 

az esetben biztosítható a jogszerű eljárás az egyes kibocsátókkal szemben, különben 

nem  lehetne  biztosítani,  hogy  az  egyes  kibocsátók  ugyanolyan  mértékben 

részesüljenek az ingyenes kiosztásból.

A tagállamok végül a kiosztás során maguk dönthetnek arról, hogy melyik módszer 

(benchmarking  vagy  grandfahtering)  alapján  számítják  ki  az  egyes  létesítmények 

részére  kiosztandó  egységeket,  amely  döntésüket  a  nemzeti  kiosztási  tervben 

indokolniuk  kell,  hiszen  a  Bizottság  csak  ennek  ismeretében  dönthet  annak 

jóváhagyásáról. Azon tagállamok esetében, amelyek a nemzeti kiosztási terveikben 

rendelkeznek  a  „korai  beruházások”  figyelembevételéről,  ezen  beruházások 

értékelésére  a  legoptimálisabb  megoldásnak  a  technikai  referencia-módszereken 

alapuló benchmarking módszer választása tűnt. 

Végül meg kell említeni az Irányelv 29. cikkét, az ún. „méltányossági klauzulát”. A 

létesítmények  üzemeltetői,  akik  rajtuk  kívül  álló  okok  folytán  kerültek  olyan 

helyzetbe (vis maior), amelyben további kibocsátási egységre van szükségük, a vis 
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maior  mértékének  megfelelő  kibocsátási  egység  iránti  kérelemmel  fordulhatnak  a 

Bizottsághoz,  amely  mérlegeli,  hogy valóban  fennáll-e  a  vis  maior.  Amennyiben 

igen,  akkor  engedélyezi  az  adott  tagállamnak,  hogy  az  adott  létesítmény 

üzemeltetőjének ingyenesen többlet-kibocsátási egységet utaljon át. A visszaélések 

elkerülése  érdekében  a  vis  maior  keretében  kiutalt  egységek  azonban  nem 

ruházhatók át.

A  túlnyomórészt  ingyenes  kiosztás  tehát  biztosítja  a  „régi”  kibocsátók  érdekeit, 

egyúttal a benchmarking módszer pedig védi az „új” belépők érdekeit,  valamint a 

korai beruházásokra is tekintettel van.

10.3. A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK KIOSZTÁSA

A tagállam által  elkészített  és a Bizottság által  jóváhagyott  nemzeti  kiosztási  terv 

tartalmazza, hogy az adott tagállam melyik létesítmény számára mennyi kibocsátási 

egységet oszt ki az adott kereskedési időszakra. 

Legkésőbb  3  hónappal  a  kereskedési  időszak  megkezdését  megelőzően  ki  kell 

osztani  (kiosztás)  a  kibocsátási  egységeket,  azaz  az  erről  szóló  végleges  döntést 

legkésőbb eddig az időpontig meg kell hozni annak érdekében, hogy a kereskedelem 

hatálya  alá  tartozó  létesítmények  üzemeltetői  megfelelően  tervezhessék  az  ezzel 

kapcsolatos gazdasági intézkedéseiket. Ettől a kiosztástól meg kell különböztetni a 

kereskedési  időszak  megkezdését  követően  történő  tényleges  kiadást (tényleges 

kiosztást),  jóllehet  ez  sem  kézen-közön  történik,  hanem  elektronikusan  vezetett 

számlákon való jóváírással.

11. A NEMZETI KIOSZTÁSI TERV

11.1. ÁLTALÁNOSSÁGBAN
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Annak megállapítása, hogy az adott üzemeltető mennyi kibocsátási egységet kap az 

ún.  allokáció (kiosztás)  során,  a  nemzeti  kiosztási  tervben  történik,  melyet 

valamennyi tagállam maga készít el583. Ebből a tervből derül ki továbbá az is, hogy 

az adott tagállam összesen mennyi kibocsátási egységet szándékozik kiosztani és azt 

milyen módon teszi584.

A  nemzeti  kiosztási  terv  tehát  két  döntést  foglal  magában:  egyrészt  ebben  kerül 

meghatározásra az adott kereskedési időszakra vonatkozóan a kibocsátási egységek 

összmennyisége,  másrészt  pedig  arról  kell  dönteni,  hogy  az  egyes  létesítményi 

üzemeltetők mennyi kibocsátási egységet kapjanak. Az egyes kibocsátási egységek 

az  adott  kereskedési  periódus  teljes  időtartamára  érvényesek,  jóllehet  azokat 

évenként  tárgyév  február  28-ig  osztják  ki585,  lehetővé  téve  ezzel  a  létesítmények 

üzemeltetői  számára  az  átláthatóságot  a  kibocsátási  egységeik  felett,  valamint 

megakadályozva  ezáltal  a  kereskedési  időszak  végén  történő  kényszerű 

áremelkedést586.  Az viszont  nem került  szabályozásra,  hogy vajon  minden  évben 

azonos számú kibocsátási egység kerül-e kiadásra, így a tagállamok feladata marad 

annak  eldöntése,  hogy  évente  mennyi  kibocsátási  egység  kerüljön  kiadásra  a 

kiosztható  kibocsátási  egységek  összmennyiségének,  illetve  az  egyes 

létesítményeknek a teljes kereskedési időszak alatt kiosztható mennyiségből, azaz a 

Bizottság által jóváhagyott nemzeti kiosztási tervnek megfelelően.

Ennek során azonban a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az új piaci résztvevők is kaphassanak 

kibocsátási egységeket, továbbá, hogy a kibocsátási egységekről szóló döntés ne valósítsa meg az EK-

Szerződés 87. cikk587 (1) bekezdésében meghatározott tiltott állami támogatás tényállását.

583 Irányelv 9. cikk (1) bekezdés
Magyarországnak  az  első  kereskedési  időszakra  vonatkozó  nemzeti  kiosztási  tervének  végleges 
változatát a 66/2006. (III.27.) Kormányrendelet tartalmazza.
584 Irányelv 9. cikk (1) bekezdés
585 Irányelv 11. cikk (4) bekezdés
586 A  Bizottság  ezen  álláspontját  lásd:  „Replies  to  some  frequently  asked  questions  on  the  EC 
emissions trading proposal” 4.o. 
„Why shall the allocation of allowances be made in practice from ear to year (Article 11(4))? Would it 
not  be  possible  to  give  each  installation  heir  emission  quotas  for  the  entire  Commitment  Period 
already in the beginning of the period? 
Article 11(4) does not specify the proportion of allowances which Member States are to issue each 
year, as Member States should have the flexibility to issue an higher proportion of allowances in the 
first years of the period if they so wish. Annual issue, in conjunction with annual surrender, should 
ensure that operators keep a good  understanding of their emissions trajectory which will avoid the 
occurrence of price spikes at the end of the 3 or 5-year period.” 
Letölthető: http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/emissions_faq.pdf
587 87. cikk (korábbi 92. cikk) Állami támogatások
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A tagállam az elkészített  kiosztási  tervről  értesítést  küld a Bizottság szabályozási 

bizottságának588 abból a célból, hogy az megvizsgálja, hogy a terv összhangban áll-e 

az  Irányelv  III.  mellékletében  rögzített  –  a  nemzeti  kiosztási  tervekre  előírt  – 

követelményekkel,  az  Irányelv  10.  cikkével,  valamint  az  egyéb  közösségi 

jogszabályokkal. A vizsgálat eredményétől függően a Bizottság 3 hónapon belül a 

tervet teljesen vagy részben elutasíthatja vagy jóváhagyhatja589. 

Ha a nemzeti kiosztási terv az EK-Szerződés 88. cikke590 értelmében mégis állami 

támogatást irányoz elő, úgy a tervet egyébként is be kell nyújtani az EK-Szerződés 

88. cikke szerint a Bizottságnak591.

Abban  az  esetben,  ha  a  Bizottság  a  nemzeti  kiosztási  tervről  szóló  értesítést 

elutasítja,  a  11.  cikk  szerinti  döntést  a  tagállam  csak  akkor  hozhatja  meg,  ha  a 

Bizottság által javasolt módosításokat elfogadta és a nemzeti kiosztási terven azokat 

átvezette.  Ennek tükrében az Irányelv 11. cikke szerinti  döntés pusztán deklaratív 

hatályú, hiszen a 9. cikk szerint elkészített nemzeti kiosztási terv erre vonatkozóan 

már valamennyi részletet rögzíti, jóllehet csak akkor hozhatja meg a tagállam ezt a 

döntését, ha a Bizottság a nemzeti kiosztási tervről szóló értesítését jóváhagyta.

A nemzeti kiosztási tervvel szemben támasztott követelményeket az Irányelv 9. cikk 

(1) bekezdése592,  valamint  III.  melléklete  rögzíti,  amely alapján annak  objektív és 

átlátható kritériumokon  kell  alapulnia.  Erre  vonatkozóan  a  Bizottság  2004. 

588 regulatory  committee:  A  Tanács  a  Bizottságra  ruházott  végrehajtási  hatáskörök  gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK határozata alapján.
589 Magyarország  a  2005–2007.  időszakra  vonatkozó,  a  2003/87/EK  irányelv  9.  cikke  (1) 
bekezdésének  megfelelően  elkészített  nemzeti  kiosztási  tervéről  2004.  október  8-án  értesítette  a 
Bizottságot. A Bizottság kérdéseire adott válaszként Magyarország a bejelentett tervet módosító és 
kiegészítő további információkat közölt 2004. december 9-én, 14-én és 15-én/ kelt leveleiben. Ennek 
alapján  a  Bizottság  C(2004)5298  határozatában   (2004.  december  27.)  a  Magyarország  által  a 
2003/87/EK európai  parlamenti  és tanácsi  irányelvnek megfelelően az üvegházhatást  okozó gázok 
kibocsátási  egységeinek  kiosztásáról  benyújtott  nemzeti  kiosztási  tervről,  nem  emelt  kifogást  a 
Magyarország által benyújtott nemzeti kiosztási tervvel szemben.
590 88. cikk (korábbi 93. cikk)
591 Ezeket a terveket az 1993/389/EK határozat

 

 8. cikke

 

 alapján létrehozott bizottság tárgyalja meg.
592 A tervet tényszerű és átlátható követelményrendszerre kell alapozni, ideértve a III.  mellékletben 
felsoroltakat, illetve a közvélemény észrevételeinek megfelelő figyelembevételét.
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januárjában  megjelent  közleményében593 kidolgozta  a  III.  mellékletben  felsorolt 

követelmények végrehajtásához szükséges iránymutatásokat.

11.2.  A  NEMZETI KIOSZTÁSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖZÖSSÉGI  

KÖVETELMÉNYEKRŐL

Az  adott  időszakra  kiosztandó  –  a  nemzeti  kiosztási  tervben  meghatározott  – 

kibocsátási  egységek  összegének  összhangban  kell  állnia  az  adott  tagállamnak  a 

burden sharing agreement594 és a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátás-csökkentési 

kötelezettségével  (illetve  annak  kibocsátás-csökkentési  ütemével).  Emellett 

figyelembe kell venni egyfelől azt, hogy az Irányelv hatályán kívül eső forrásokból 

származó  kibocsátásokhoz képest  a  fenti  kibocsátási  egységek  a  teljes  kibocsátás 

mekkora hányadát  képviselik,  másfelől  pedig a nemzeti  energiapolitikát,  végül az 

összmennyiségnek  összhangban  kell  állnia  az  egyes  nemzeti  éghajlat-változási 

programmal595. A kiosztandó kibocsátási egységek teljes mennyisége nem lehet több, 

mint amennyi az Irányelv III. mellékletében meghatározott követelmények szigorú 

alkalmazásához  valószínűleg  szükséges.  A kiosztandó  kibocsátási  egységek  teljes 

mennyiségét össze kell hangolni tehát a tagállamok által vállalt hozzájárulások valós 

és  tervezett  előrehaladásának  értékelésével,  valamint  a  rendszer  hatálya  alá  eső 

tevékenységek  kibocsátás-csökkentési  potenciáljával  is,  beleértve  a  technológiai 

potenciált is. A tagállamok a kibocsátási egységek kiosztását alapozhatják mind az 

egyes tevékenységek termékenkénti átlagos üvegházhatású gáz kibocsátására, mind 

az egyes tevékenységekben elérhető eredményekre.

Az alábbiakban a Közösség által meghatározott követelményeket foglalom össze:

- Az  Irányelv  III.  mellékletének  (1)  és  (2)  pontjai  tartalmazzák  a  kibocsátási 

egységek  összmennyiségének tagállami  meghatározására  vonatkozó 

rendelkezéseket.

593 Bizottsági  Közlemény  az  üvegházhatást  okozó  gázok  kibocsátási  egységei  Közösségen  belüli 
kereskedelmi  rendszerének  létrehozásáról  és  a  96/61/EK  tanácsi  irányelvének  III.  mellékletében 
felsorolt kritériumok, valamint a „vis maior” megállapíthatósága feltételei tagállami alkalmazásának 
elősegítéséről 2004.1.7., KOM (2003) 830 végl.
594 A  Tanács  2002/358/EK határozata  (2002.  április  25.)  az  Egyesült  Nemzetek  éghajlatváltozási 
keretegyezménye  Kiotói  Jegyzőkönyvének  az  Európai  Közösség  nevében  történő  jóváhagyásáról, 
valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről (HL L 130, 2002.05.15.,  1-3.o.)
595 Magyarország ilyen éghajlatváltozási program 2006. december 31-ig még nem készített.
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- Ugyanennek a mellékletnek a (3)-(4), (9)-(11) pontjai pedig azokat az  általános 

intézkedéseket rögzítik,  amelyek  a  kibocsátási  egységeknek  a 

létesítményüzemeltetők  részére  történő  kiosztását szabályozzák.  Ezek  az 

alábbiak:

- A tervnek mindenek előtt összhangban kell állnia a közösségi joggal és 

annak szabályozási eszközeivel.

- A  III.  melléklet  (5)  pontja  az  EK-Szerződés  állami  támogatásokra 

vonatkozó  rendelkezéseire  (különösen  az  EK-Szerződés  87.  és  88. 

cikkeire)  utal,  amely  szerint  a  nemzeti  kiosztási  terv  nem  tehet 

különbséget  a  vállalkozások  és  az  ágazatok  között  oly  módon,  hogy 

bizonyos  vállalkozásokat  vagy  tevékenységeket  indokolatlan  előnyben 

részesít.  Ezt  találjuk  az  Irányelv  11.  cikk  (3)  bekezdésében  is,  amely 

előírja,  hogy  a  kiosztással  kapcsolatos  tagállami  döntéseket  az  EK-

Szerződés  követelményeivel,  különösen  annak  87.  és  88.  cikkével 

összhangban kell meghozni.

- Az Irányelv III. melléklet (6) pontja alapján a nemzeti kiosztási tervnek 

adatokat  kell  tartalmaznia  arra  vonatkozóan,  hogy  „az  új  belépők”  az 

adott  tagállamon  belül  miként  kezdhetik  majd  meg  részvételüket  a 

közösségi  rendszerben.  Erre  vonatkozóan  az  Irányelv  11.  cikk  (3) 

bekezdésének  2.  mondata  is  tartalmaz  előírást,  miszerint  a  kiosztásról 

történő döntéshozatalkor a tagállamoknak tekintettel  kell  lenniük annak 

szükségességére, hogy az új belépők számára hozzáférést kell biztosítani 

a kibocsátási egységekhez.

- A „korai beruházásokat” illetően az Irányelv III. mellékletének 7. pontja 

szerint  a  nemzeti  kiosztási  terv  a  közösségi  rendszer  bevezetése  előtti 

önkéntes kibocsátás-csökkentő beruházásokat is figyelembe veheti, ebben 

az  esetben  tájékoztatást  kell  tartalmaznia  a  „korai  beruházások” 

figyelembe vételére vonatkozóan.
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- A  tagállamok  a  nemzeti  kiosztási  tervük  elkészítésekor  az  elérhető 

legjobb technológiákra vonatkozó referencia-dokumentumokból (BREF-

dokumentumokból)596 származtatott  technológiai  referencia-értékeket  is 

alkalmazhatják,  amelyek  a  „korai  beruházások”  kezelésére  vonatkozó 

elemet is tartalmazhatnak597. 

- A  tervben  rögzíteni  kell  azt  is,  miként  veszik  figyelembe  a  tiszta 

technológiákat,  beleértve  az  energiahatékony  technológiákat  is.  A 

nyilvánosság  észrevételeinek  kifejezésére  vonatkozó  rendelkezések, 

valamint  az  észrevételeknek  a  kibocsátási  egységek  kiosztásáról  szóló 

döntések meghozatala előtti kellő súlyú figyelembevétele érdekében tett 

intézkedésekről szóló tájékoztatást is tartalmaznia kell, teljesítve ezzel a 

nyilvánosság  bevonásának  kötelezettségét598,  amely  ma  már  egyetlen 

környezetjogi intézkedés vonatkozásában sem maradhat el.

- A tervnek az Irányelv hatálya alá tartozó létesítmények jegyzékét és az 

egyes  létesítmények  számára  kiosztani  kívánt  kibocsátási  egységek 

mennyiségét is tartalmaznia kell. A tervben az adott tagállam rögzítheti, 

hogy miként veszi figyelembe az Unión kívüli országok vagy szervezetek 

okozta verseny létezését.

Összességében  elmondható,  hogy  az  Irányelv  a  tagállamoknak  viszonylag  széles 

mozgásteret  biztosít  a  nemzeti  kiosztási  tervek  elkészítésénél.  Az  eddigi 

tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy ezek a „puha” előírások mégsem könnyítik 

meg  a  tagállamok  feladatát  a  nemzeti  kiosztási  terv  elkészítésénél.  Az  Irányelv 

határozatlansága  ezen  a  ponton  európai  szinten  mindképpen  szükségessé  teszi  az 

elkészített  nemzeti  kiosztási  tervek  kiegyenlítését,  hogy  a  versenytorzítások 

elkerülhetők legyenek a kereskedelmi rendszeren belül.

596 Best Available Technique Reference Document 
Erről részletesebben lásd az European Integrated Prevention and Control Bureau (EIPCB) honlapját! 
(http://eippcb.jrc.es)
597 Iránylev III. melléklet (7) pontja
598 Lásd Irányelv 9. cikk (1) bekezdés 4. mondatát.
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12. A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK VISSZAADÁSA ÉS A HATÁRIDŐK

Az  érintett  létesítmények  üzemeltetőinek  a  tényleges  kibocsátásuknak  megfelelő 

mennyiségű kibocsátási  egységet kell  visszaadniuk az illetékes hatóság részére az 

Irányelv 6. cikk (2) bekezdés e) pontja, valamint a 12. cikk (3) bekezdése alapján 

legkésőbb a tárgyévet követő év április 30-áig. Az így leadott kibocsátási egységeket 

a 12. cikk (3) bekezdésének megfelelően törölni kell a rendszerből.

A 2005. január 1-jével kezdődő kereskedési időszak vonatkozásában a határidők az 

alábbiak szerint alakultak:

A tagállamoknak legkésőbb 2004. március 31-ig kellett az első kereskedési időszakra 

vonatkozó nemzeti kiosztási terveiket nyilvánosságra hozni, a Bizottságnak, valamint 

a többi tagállamnak megküldeni599, jóllehet ennek a kötelezettségnek határidőn belül 

csak  öt  tagállam600 tudott  eleget  tenni,  további  3  tagállam601 vonatkozásában  a 

határidő lejártával a Bizottság ideiglenes kiosztási tervet tett közzé. Amennyiben a 

nemzeti kiosztási tervet egy tagállam nem nyújtja be határidőn belül a Bizottságnak, 

úgy az  az  Irányelv  9.  cikk  (1)  bekezdésébe  ütköző  magatartást  tanúsít,  melynek 

következtében a Bizottság a mulasztó tagállammal szemben szerződésszegés miatt 

eljárást indíthat. Tekintettel azonban a hosszú eljárási időre, ez aligha vezetett volna 

gyors jogorvoslathoz. 

A Bizottság  2004.  júliusában  írásbeli  figyelmeztetést  küldött  Görögországnak  és  Olaszországnak, 

amely tagállamok ekkor még nem nyújtották be a nemzeti kiosztási tervüket602. Ezzel egyidejűleg a 

Bizottság felszólította valamennyi tagállamot (Németország, Franciaország, Ausztria és Svédország 

kivételével), hogy léptessék hatályba azokat a törvényi,  rendeleti és közigazgatási  rendelkezéseket, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Irányelvnek megfeleljenek, melynek már 2003. december 31-ig 

valamennyi tagállamban (kivéve a 2004. május 1-jén csatlakozott 10 tagállamot) meg kellett volna 

történnie. Magyarország és a vele együtt  csatlakozott további 9 tagállam számára ez az időpont a 

csatlakozásuk  időpontjára  tekintettel:  2004.  május  1-je  volt,  jóllehet  ezen  időpontig  sem tudott  a 

legtöbb  újonnan  csatlakozott  tagállam  eleget  tenni  az  implementációs  kötelezettségének. 

Magyarországon gyakorlatilag a a tényleges keresekdelem a késés miatt csak 2006 nyarán indulhatott 

meg.

599 Lásd Irányelv 9. cikk (1) bekezdés 4. mondatát.
600 Dánia, Németország, Finnország, Írország és Ausztria
601 Nagy-Britannia, Hollandia, Portugália, továbbá Lettország ideiglenes terve is elkészült eddigre.
602 Ld. Bizottság sajtóközleménye: IP/04/861 2004.7.7.
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A  tagállamok  késlekedése  a  nemzeti  kiosztási  tervek  –  Bizottsághoz  történő  – 

benyújtásával  könnyen  az  érintett  tagállamok  kibocsátás-kereskedelembe  bevont 

vállalatainak versenyhátrányát eredményezheti.

A  Bizottság  a  hozzá  benyújtott  nemzeti  kiosztási  tervek  vonatkozásában 

megvizsgálja, hogy az adott nemzeti kiosztási terv összeegyeztethető-e az Irányelv és 

az EK-Szerződés  előírásaival.  Ennek során különösen fontos  vizsgálati  szempont, 

hogy az  adott  nemzeti  kiosztási  terv  összhangban áll-e  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben 

vállalt kötelezettségekkel (azaz, hogy az adott tagállam a kötelezettségvállalásának 

megfelelő  mértékű csökkentést  irányoz-e elő)  valamint,  hogy az  nem torzítja-e  a 

belső piacon belüli versenyt. Amennyiben a Bizottság módosító javaslatokkal él, az 

érintett tagállam csak akkor oszthatja ki kibocsátási egységeket, ha a létesítmények 

üzemeltetői ezeket a módosításokat elfogadják603.

2004. október  1-jéig kellett  a  tagállamoknak meghozniuk azt  a  döntést,  amely a  már jóváhagyott 

nemzeti  kibocsátási  terv  alapján  meghatározza,  hogy  melyik  kibocsátónak,  azaz  melyik 

létesítménynek  mennyi  kibocsátási  egység  kerül  kiosztásra  az  első  kereskedési  időszakban. 

Legkésőbb 2005. február 28-ig kellett az első, 2006. február 28-ig kellett a második éves kontingenst 

kiosztani. 

2006.  április  30-ig  kell  az  üzemeltetőknek  a  2005.  évi  kibocsátásnak  megfelelő 

mennyiségű kibocsátási egységet leadni az illetékes hatóságok felé. Így fennállhatott 

az a helyzet is,  hogy 2006. márciusában és áprilisában az üzemeltetők birtokában 

volt a 2005-re és a 2006-ra kiosztott éves kontingensnek is. Tekintettel arra, hogy a 

kibocsátási  egységek – függetlenül  attól,  hogy konkrétan  melyik  éves  kontingens 

keretében kerültek kiosztásra – az egész kereskedési időszakra érvényesek,  aligha 

jelenthet  nehézséget  az  üzemeltetők  számára  a  kibocsátásaiknak  megfelelő 

mennyiségű  kibocsátási  egység  visszaadása.  Ezzel  a  kibocsátásukból  eredő 

kötelezettségeiket – azaz hogy a kibocsátásuknak megfelelő mennyiségű kibocsátási 

egységet adjanak le – akár maguk előtt tolva működhetnek tovább a kereskedelem 

603 A Bizottság által  a nemzeti  kiosztási  tervek jóváhagyása  illetőleg módosítása tárgyában  hozott 
határozatainak megsemmisítése tárgyában eddig két tagállam és két vállalat nyújtott be keresetlevelet 
az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 
T-178/05;  Német  Szövetségi  Köztársaság  T-374/04;  Szlovák  acélipari  társaság:  T-489/04;  Német 
energetikai cég: T-387/04
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alá vont létesítmények. Ugyanez a helyzet áll fenn a 2007. évi kibocsátási egység 

leadási kötelezettség vonatkozásában is. A probléma akkor csúcsosodhat ki, amikor 

az  első  kereskedési  időszak  végén  2008.  április  30-ig  a  kibocsátóknak  a 

kibocsátásuknak megfelelő számú kibocsátási egységet kell leadniuk, mert jóllehet 

ekkor a kibocsátók birtokában két évnek megfelelő kontingens lesz továbbra is  – 

ahogyan  az  előzőekben  is  –  viszont  ekkor  azok  már  két  különböző  kereskedési 

időszakból származnak. A kibocsátók így szokást teremthetnek abból a gyakorlatból, 

hogy  a  következő  évre  kiosztott  kibocsátási  egységeikkel  teljesítik  az  előző  évi 

kibocsátásaikhoz  kötődő  kötelezettségeiket.  Ezt  a  fajta  „elébenyúlást  vagy 

kölcsönzést”  (ún.  borrowing)  azért  is  lenne  célszerű  elkerülni,  mert  az  ilyen 

magatartást tanúsító létesítmény-üzemeltető a kereskedési időszak végén kizárólag a 

piacon tudja a hiányzó kibocsátási egységeket megvásárolni, ezáltal a súlyos terhet 

jelentő  büntetést604 elkerülni.  Amennyiben  azonban  a  kereskedési  időszak  végén 

ilyen  helyzetbe  több  kibocsátó  is  kerül,  akkor  az  közgazdaságilag  nem  teszi 

költséghatékonnyá az emissziókereskedelemmel megvalósuló klímavédelmet, hiszen 

ebben az esetben a növekvő kereslettel a kibocsátási egységek ára is emelkedni fog.

13. A KÖZÖS TELJESÍTÉS (POOLING)

A  közös  teljesítésről (pooling)  szóló  rendelkezések  is  azok közé  a  rendelkezések 

közé  tartoznak,  amelyek  csak  a  „közös  állásponttal605”  kerültek  be  az  Irányelv 

végleges szövegébe. Az Irányelv hatálya alá tartozó kibocsátóknak lehetőségük van 

arra,  hogy az Irányelv  I.  mellékletének értelmében azonos tevékenységet  folytató 

létesítmények közös teljesítést vállaljanak (közös teljesítést vállaló csoport) az első 

és/vagy második kereskedési időszakra606. A közös teljesítést az illetékes hatóságnál 

kell kérelmezni, majd az továbbítja azt a Bizottság felé, amelynek három hónapon 

belül  kell  határoznia  a  kérelemről.  Az Irányelv  szövegéből  nem derül  ki,  hogy a 

tagállamok  az  egyes  esetekben  vagy  általánosan  engedélyezhetik-e  a  közös 

teljesítést607. A közös teljesítést vállaló csoportnak ki kell neveznie egy megbízottat, 
604 A szankciókról bővebben lásd a 14. alfejezetet!
605 Gemeinsamer Standpunkt (EG) Nr. 28/2003 vom 18. März 2003
606 A magyar  szabályozás  is  megengedi  közös teljesítési  csoportok alakítását,  mindazonáltal  ilyen 
csoportok  működéséhez  a  Bizottság  jóváhagyására  is  szükség  van.  Lásd  a  a  2005-2007  közötti 
időszakban  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátási  egységeinek  kereskedelmére  vonatkozó  Nemzeti 
Kiosztási  Terv  és  Nemzeti  Kiosztási  Lista  kihirdetéséről,  valamint  a  kibocsátási  egységek 
kiosztásának  részletes  szabályairól  szóló  66/2006.  (III.  27.)  Korm.  Rendelet  I.mellékletének  12. 
pontját.
607 Irányelv 28. cikk (1) bekezdés: „a tagállamok […] engedélyezhetik […]”

183



aki felel a kibocsátásoknak megfelelő mennyiségű kibocsátási egység átadásáért. Ez 

azt is jelenti, hogy a kiosztáskor a megbízott kapja meg a közös teljesítést vállaló 

csoport tagjainak járó kibocsátási egységeket. Így a kibocsátási egységek leadásának 

hiányában őt terhelik a szankciók is.

Érdemes megjegyezni, hogy a közös teljesítés intézménye német kezdeményezésre 

került be a közösségi szabályozásba, amely egy közös nemzeti teljesítést képzelt el. 

Ennek  lényege  az  lett  volna,  hogy  az  állam  kapta  volna  a  megbízott  és  felelős 

szerepét.  Mivel  azonban  ez  a  gondolat  igencsak  nehezen  egyeztethető  össze  a 

sokszínű és aktív kibocsátási jogok kereskedelmével és annak piacával, a rögzítésre 

került „enyhébb” változat mellett döntött a jogalkotó608.

A hatályos szabályozás szerint a közös teljesítésben való részvétel önkéntes, melynek 

során  a  résztvevők  közösen  jelölik  ki  a  megbízottat.  Igen  fontos  a  megbízottra 

vonatkozó  felelősségi  szabályok  értelmezése.  Az  Irányelv  szerint  nemteljesítés 

esetén a szankciók a megbízottat sújtják, azaz ő azok címzettje, mégis a szankciókat 

nem  neki  kell  teljesítenie.  Minden  egyes  a  közös  teljesítés  csoportjához  tartozó 

létesítményüzemeltető  maga  felel  a  kibocsátásainak  megfelelő  mennyiségű 

kibocsátási egység visszaadásáért és a 16. cikk szerint így ő maga válik a szankciók 

címzettjévé. Azaz a megbízott és a létesítmény üzemeltetője együttesen felelnek az 

Irányelv  12.  cikk  (3)  bekezdésben  foglaltak  teljesítéséért.  Csak  így  biztosítható 

ugyanis,  hogy az  egyes  kibocsátók  ne  a  megbízott  mögé  bújva  mentesüljenek  a 

kötelezettségeik teljesítése alól.

A  közös  teljesítést  a  szabályozás  2012-ig  (a  Bizottság  által)  engedélyezi,  amely 

lehetőséget  főként  a  kisebb  kibocsátók  használnak  ki,  az  igazgatási  költségeik 

csökkentése érdekében.

14. A RENDSZER ELLENŐRZÉSE

A  gyakorlatban  a  gazdasági  eszközök  a  környezetvédelem  területén  nagyobb 

politikai elfogadottságnak örvendenek, mint a közigazgatási eszközök, mégsem lehet 

eltekinteni  a  rendszer  ellenőrzésének  szükségességétől.  Ez  főként  azért  is 

elengedhetetlen,  mert  ebben  az  esetben  nem  egy  korábban  már  közigazgatási 

eszközökkel szabályozott területről van szó, hanem egy új területről, amely kapcsán 

elfogadtatásától függ annak jövőbeli sikere.

608 Lásd a német Pool-Modellt: KERTH, Y.: i.m. 221.o.

184



Azért, hogy az újonnan bevezetésre került ökonómiai eszköz beváltsa a hozzá fűzött 

reményeket  és  azért  is,  hogy  mind  több  befektető  számára  tegye  vonzóvá, 

megbízhatóvá és egyúttal komollyá a kibocsátási egységekbe való befektetést,  egy 

kiszámítható és jól ellenőrzött rendszerre van szükség. Annál is inkább, mert ha ez az 

új  eszköz a bevezetésekor  nem tudja  kivívni  magának a  megfelelő  „tekintélyt”  a 

többi  eszköz  sorában,  úgy aligha  várható  el  tőle  hosszútávon  az  eredményesség, 

illetve a rendszer ökológiai integritása is a megfelelő ellenőrzéssel biztosítható.

Az ellenőrzésnek elsődlegesen a kibocsátott szennyező anyagok mennyiségére kell 

kiterjednie,  hiszen  ez  alapján  állapítható  meg,  hogy mennyi  kibocsátási  egységet 

köteles  az  adott  létesítmény  üzemeltetője  az  illetékes  hatóságnak  leadni.  Ha  az 

üzemeltetők nem a valóságnak megfelelően vallják be kibocsátásaikat, úgy veszélybe 

kerül a rendszer működése kerül, ami könnyen vezethet ahhoz, hogy a kibocsátási 

egységek  piacán  befektetni  szándékozók  elállnak  a  befektetési  szándékuktól. 

Hosszútávon a kibocsátás mennyiségének egzakt mérése és bevallása teremtheti meg 

a  piacba  fektetett  bizalmat.  Ez  azonban  nem  biztosítható  egyedül  a  kibocsátott 

mennyiség ellenőrzésével,  ehhez szükséges, hogy a piaci tranzakciók is ellenőrzés 

alatt álljanak, megakadályozva a spekulatív cselekményeket, illetve visszaéléseket.

Az ellenőrzésnek  a  fentiek  tükrében  azonban  nem csak  a  kibocsátások  technikai 

ellenőrzésére kell  kiterjednie,  hanem magának a piacnak a működésére is,  azaz a 

tényleges kereskedelemre is: a közösségi szabályozás a piaci struktúra kialakításának 

ellenőrzésére  egyelőre  nem  ad  lehetőséget,  de  a  tranzakciók  feletti  felügyeletet 

biztosítja.

14.1. A KIBOCSÁTÁSOK NYOMONKÖVETÉSE – A HITELESÍTÉS

Az Irányelv  előírja,  hogy a létesítmények üzemeltetői  kötelesek a  kibocsátásaikat 

nyomon követni és erről jelentést készíteni. 

A  kibocsátások  nyomonkövetésének  részlet  szabályaira  vonatkozóan  a  Bizottság 

2004. január 29-én fogadott el egy iránymutatást609.
609 A  Bizottság  határozata  az  2003/87/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  alapján  az 
üvegházhatást  okozó  gázok  kibocsátásainak  nyomon  követésére  és  jelentésére  vonatkozó 
iránymutatások létrehozásáról (HL L 59, 2004.02.26., 1-74.o.)
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Ez  mindenképpen  örvendetes,  hiszen  az  Irányelv  V.  mellékletében  rögzített 

követelmények  igen általánosak,  így szükséges  volt  azok konkretizálása,  azért  is, 

mert  amennyiben  a  közösségi  szabályozás  valaminek  a  teljesítésére  kötelezi  a 

jogalanyokat  (jelen  esetben  a  létesítmények  üzemeltetőit),  elengedhetetlen  a 

kötelezettségekre vonatkozó szabályok pontos rögzítése. Mindemellett nem vezetne 

egységes  rendszer  kialakításához,  hogyha  az  általánosan  megfogalmazott 

követelményeket az egyes üzemeltetők, illetve tagállamok eltérően értelmeznék.

A tárgyévet követő év március 31-éig az adott létesítmény üzemeltetője a mérés vagy 

számítás  alapján  történt  ellenőrzés  eredményeit  az  Irányelv  V.  mellékletében 

szereplő kritériumoknak megfelelően köteles hitelesíttetni.

Az Irányelv 15. cikke szerint ezt a hitelesítést nem az illetékes hatóság végzi, így 

akár  harmadik  személy  is  elvégezheti  azt,  a  hatóságot  kizárólag  értesíteni  kell  a 

hitelesítés megtörténtéről. Itt kell utalnunk az Irányelv-Javaslat 16. pontjára, amely 

szerint  az  Irányelv  V.  mellékletében  felsorolt  hitelesítési  kritériumok  alapján  a 

szabályozás a tagállamokra bízza azt a döntést, hogy az illetékes hatóságaikra vagy 

független  szakértőkre  bízzák  a  hitelesítést  610.  A  hitelesítőnek  azonban  ez  utóbbi 

esetben is meg kell felelnie az Irányelv V. melléklete 12. pontja szerinti minimális 

szakmai  követelményeknek.  Ilyen  szakmai  követelmény  többek  között,  hogy  a 

hitelesítő az üzemeltetőtől független személy legyen, aki a feladatát megalapozott, 

tárgyilagos  és  szakképzett  módon látja  el,  valamint  aki  tisztában van az Irányelv 

rendelkezéseivel és a vonatkozó jogszabályokkal611.

Azáltal, hogy a hitelesítés nem az illetékes hatóság feladata, a hitelesítésre vonatkozó 

igazgatási eljárás kialakításának költsége sem terheli a tagállamot, amely a rendszer 

gazdaságos működését szolgálja. Nem megfelelő önellenőrzés esetében (amennyiben 

a  létesítmény  üzemeltetője  nem tesz  eleget  a  kibocsátások  megbízható  és  hiteles 

ellenőrzési  kötelezettségének)  az  üzemeltetőt  15.  cikk  (2)  bekezdése  szerinti 

szankciók terhelik: amíg az üzemeltető nem tesz eleget megfelelően a jelentéstételi 

kötelezettségének,  addig  nem  ruházhat  át  további  kibocsátási  egységeket  más 

személyekre.  Továbbá  a  tagállam  az  ellenőrzés  megbízhatósága  érdekében 
610 „[…]  Der  Vorschlag  enthält  ferner  eine  Liste  verbindlicher  Prüfkriterien,  die  in  Anhang  V 
aufgeführt  sind. Diese überlassen den Mitgliedstaaten die Entscheidung,  ob die Prüfung von ihren 
zuständigen Behörden oder von unabhängigen Sachverständigen durchzuführen ist, und wer für die 
Kosten dieser Prüfungen aufzukommen hat. […].” (KOM(2001)581 endg., 15-16.o.
611 Szakértői szervekként többnyire műszaki felügyeleti szervek jöhetnek számításba.
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határozhat akként is, hogy a hitelesítő személyeket illetve szerveket a tevékenységük 

megkezdése  előtt  akkreditálja,  azaz  az  illetékes  hatóság  meggyőződik  azok 

alkalmasságáról  és ennek alapján engedélyezi  számukra ezt  a tevékenységet  vagy 

akár nyilvántartásbavételhez köti a tevékenységük megkezdését.

Az  Irányelv  szerint  a  tárgyévet  követő  év  március  31-éig  kell  az  előző  évi 

kibocsátásról készített jelentés hitelesítését elvégeztetni. Az Irányelv nem egyértelmű 

megfogalmazását („minden év végét követően”) a határidő tekintetében a Bizottság 

akként  értelmezi612,  hogy  a  tagállamok  az  Irányelv  átültetésével  szabadon 

határozhatják meg a konkrét határidőt. Abban az esetben, ha a hitelesítést a tagállam 

az  illetékes  nemzeti  hatóságra  bízza,  úgy  mindenképpen  célszerű  a  jelentések 

leadására  olyan  határidőt  megállapítani,  amely  elegendő  időt  biztosít  a  hatóság 

számára,  hogy  azokat  március  31-éig  hitelesíteni  tudja.  Amennyiben  pedig  a 

tagállami  szabályozás  külső  szakértőre  bízza  a  hitelesítést,  úgy  az  Irányelvben 

rögzített két határidő613 egybe is eshet, hiszen akkor az üzemeltető a hatóság felé a 

már hitelesített jelentést nyújtja be.

A  tagállami  hatóságok  a  jelentéseket  abban  az  esetben  ellenőrzik,  amennyiben 

feltételezhető, hogy a létesítmény üzemeltetője nem vagy nem pontosan tett eleget 

ennek  a  kötelezettségének.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  folyamatos  ellenőrzés 

kötelezettsége  nem  terheli  a  tagállami  hatóságokat,  csak  szúrópróbaszerű 

ellenőrzéseket végeznek.

612 „If a report from an operator has not been verified as satisfactory in accordance with the criteria set 
out in Annex V by 31 March each year for emissions during the preceding year, further transfers of 
allowances cannot be made until a report from that operator has been verified as satisfactory. How can 
it be possible for an operator to submit a report on the emissions during the calendar year at the end of 
that year? How can it be possible for the external verifiers to examine all reports and let some time for 
the authority to make decisions on the transfer of “spare” allowances to the next period by the end of 
March? “At the end of the year” does not mean the same as “by the end of the year”, but means the 
period following the end of the year. No specific date is specified, as Member States should be free to 
decide whether they wish to specify a certain date, within the overall parameters set by the Directive. 
These parameters  are set  by Article 15(1),  which requires  the report  to have been verified by 31 
March. Section 17 of the Explanatory Memorandum makes clear  that Member States may decide 
whether the verification is done by their competent authorities or through independent verifiers. If a 
Member State decides that its competent authority will verify the report, it will want to specify an 
earlier  date  for  the  report  to  be  given  to  the  competent  authority  in  its  national  implementing 
legislation.  If  independent  verifiers  are  used,  the  verified  report  must  be  given  to  the  competent 
authority by 31 March,  or  an earlier  date  if  specified by the Member State.”  :  „Replies  to  some 
frequently asked questions on the EC emissions trading proposal” 4.o. 
Letölthető: http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/emissions_faq.pdf
613 Irányelv 14. cikk (3) bekezdés és a 15. cikk (2) bekezdése
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14.2. A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK TRANZAKCIÓJA FELETTI FELÜGYELET

A tranzakciók feletti felügyelet három szinten valósul meg:

Először  is  tagállami  szinten a  nemzeti  kibocsátásiegység-forgalmi  jegyzéken 

keresztül:  A  tagállamoknak  a  kibocsátási  egységek  birtoklásának,  átruházásnak, 

törlésének, valamint kiosztásának nyomonkövetése érdekében létre kell hozniuk és 

vezetniük  kell  egy  tagállami  kibocsátásiegység-forgalmi  jegyzéket614,  amely 

elektronikus adatbank formájában működik. Erre vonatkozóan a Bizottság 2004-ben 

fogadta  el  a  2216/2004/EK  rendeletet615,  amely  általános  rendelkezéseket, 

funkcionális  és  technikai  specifikációkat,  valamint  karbantartási  követelményeket 

állapít  meg a közös adatelemeket egységesített  adatbázisok formájában tartalmazó 

kibocsátásiegység-forgalmi  jegyzékkel,  a  jegyzékrendszerrel  és  a  közösségi 

független ügyleti jegyzőkönyvvel kapcsolatosan.

Második szintként a tagállami jegyzéken616 túl a szabályozás előírja617 az egységek 

kiosztását,  átruházását  és  törlését  nyilvántartó  független  ügyleti  jegyzőkönyv 

létrehozását,  melyet  a  Bizottság  által  kinevezett  közösségi  központi  tisztviselő 

vezet618, annak érdekében, hogy valamennyi a tagállamokban végbement tranzakció 

automatikus ellenőrzése megvalósuljon. Ha az ellenőrzés során a központi tisztviselő 

szabálytalanságot  észlel,  értesíti  az  érintett  tagállamot,  amely  a  szabálytalanság 

rendezéséig  nem  jegyezheti  be  a  kérdéses  ügyletet  vagy  az  érintett  kibocsátási 

egységekkel kapcsolatos bármely más ügyletet, adott esetben szüneteltetve ezáltal a 

kereskedést.

Végül  a  felügyelet  harmadik  szintjeként  a  nyilvánosság  bevonása akként  valósul 

meg,  hogy  az  átláthatóság  biztosítása  érdekében  a  nyilvánosság  számára 

hozzáférhetővé  kell  tenni  a  kibocsátási  egységek  kiosztásáról  és  a  kibocsátások 

nyomon  követésének  eredményeiről  szóló  információkat,  kivételt  kizárólag  a 

környezeti  információkhoz  való  nyilvános  hozzáférésről  szóló,  2003.  január  28-i 

2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben619 meghatározott korlátozások 

614 Irányelv 19. cikk
615 A 2003/87/EK európai  parlamenti  és tanácsi  irányelv  és a 280/2004/EK európai  parlamenti  és 
tanácsi  határozat  szerinti  kibocsátásforgalmi-jegyzékek  egységesített  és  biztonságos  rendszeréről 
szóló 2216/2004/EK rendelet (HL L 386, 2004.12.29., 1-77.o.)
616 Az  egyes  tagállami  jegyzékek  elérhetőségének  listája  letölthető: 
http://ec.europa.eu/environment/ets/registrySearch.do
617 Irányelv 20. cikk
618 Community Independent Transaction Log (CITL)
619 HL L 41., 2003.2.14., 26. o.
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jelentenek. A nyilvánosság bevonása valósul meg azzal is, hogy a kibocsátásiegység-

forgalmi  jegyzékeket  a  nyilvánosság  számára  az  Irányelv  19.  cikk  (2)  bekezdése 

szerint hozzáférhetővé teszik.

A tagállami jegyzékek, valamint a független ügyleti jegyzőkönyv felállításával nagy 

valószínűséggel  elkerülhetőek  a  szabálytalanságok,  amelyet  csak  tovább  növel  a 

nyilvánosság bevonása.

Meg  kell  azonban  jegyezni,  hogy  a  tagállami  jegyzékek  útján  kizárólag  csak  a 

kibocsátási  egységekkel  kapcsolatos  tranzakciókat  felügyelik,  az  egyéb  piaci 

cselekményeket nem. Az Irányelv szándékosan hagyja nyitva a piacon közreműködő 

brókerek,  ügynökségek,  közvetítők  tevékenységeinek  szabályozását.  Így  arra 

tekintettel, hogy az Irányelv nem szabályozza a piac struktúráját, nem is lehetséges 

az azt felügyelő mechanizmusok kialakítása. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy 

erre  a  későbbiekben  ne  lenne  szükség.  A  szabályozás  azonban  először  a 

magánszektorra  bízza  a  rendszerbe  történő  bekapcsolódás  kialakítását,  majd  a 

megfelelő  tapasztalatok  birtokában  feltehetően  nem  hagyja  azt  a  jövőben 

szabályozatlanul.

15. SZANKCIÓK

Az ellenőrzésre  vonatkozó egyetlen rendelkezés sem lehet  elég hatásos megfelelő 

szankciók nélkül. A fentiekben ismertetettek szerint a piaci struktúra kialakítására 

nem találunk közösségi rendelkezéseket az Irányelvben, így a szankciókra vonatkozó 

szabályok között sincsenek olyanok, amelyek a piaci struktúrára határoznának meg 

szankciókat.

Alapvetően  az  Irányelv  16.  cikk  (1)  bekezdése  kötelezi  a  tagállamokat,  hogy 

alkossák  meg  a  nemzeti  rendelkezések  megsértésével  szemben  alkalmazandó 

szankciókról  szóló  szabályokat,  melyeknek  „hatékonyaknak,  arányosaknak  és 

visszatartó erejűeknek” kell lenniük.

Az  Irányelvben620 speciális  szankció  került  meghatározásra  arra  az  esetre, 

amennyiben  az  üzemeltető  a  kibocsátásai  fedezésére  nem  adott  át  elegendő 

620 Irányelv 16. cikke
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mennyiségű  kibocsátási  egységet.  Ebben  az  esetben  az  üzemeltetőt  pénzbüntetés 

terheli,  melynek  mértéke  előre  meghatározott621.  A  bírság  megfizetése  az 

üzemeltetőket nem mentesíti annak kötelezettsége alól, hogy a többletkibocsátásnak 

megfelelő mennyiségű kibocsátási  egységet  adjanak át a rákövetkező naptári  évre 

vonatkozó egységek átadásakor. Tehát az üzemeltető nem tudja megváltani a bírság 

megfizetésével az egységek átadásának kötelezettségét, hanem azok későbbi leadása 

mellet  kell  a  bírságot  megfizetnie.  Ezen  túlmenően  közzé  kell  tenni  azoknak  az 

üzemeltetőknek a nevét622, akik nem tartják be az Irányelv rendelkezéseit623.

További  szankció  az  üzemeltetőkkel  szemben  arra  az  esetre,  ha  nem nyújtják  be 

március  31-ig az  azt  megelőző  évben történt  kibocsátásaikra  vonatkozó jelentést, 

hogy  mindaddig  nem  jogosultak  részt  venni  a  kereskedelemben,  amíg  ennek  a 

kötelezettségüknek előírásszerűen eleget nem tesznek.

Fenti  előírásokkal  az  Irányelv  megteremtette  a  rendszer  hatékony  ellenőrzési 

feltételeit legalább az abban résztvevő vállalatok számára, amely nem csak a klíma 

védelmét, hanem a kereskedelmi rendszer hitelességét is szolgálja, amely valamennyi 

érintett bizalmára épül. Kétséges azonban, hogy a mulasztó tagállamokkal szemben 

rendelkezésre álló eszközök elégségesek lesznek-e. Ilyen eszköz velük szemben az 

EK-Szerződés 226. és 227. cikke szerinti szerződésszegés miatt indított eljárás. Ez 

azonban az eljárás hosszú időtartamára tekintettel aligha biztosíthatja kielégítően a 

kibocsátási  kereskedelmi  rendszer  megbízható  működését.  Kívánatos  lenne  a 

mulasztó  tagállamokkal  szemben  a  hatékonyabb  szankciók  bevezetése,  amely 

eszközökről  az  Irányelv  következő  módosítása  alkalmával  minden bizonnyal 

határozni kell.

16. KORAI BERUHÁZÁSOK (ÖNKÉNTES KIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTŐ BERUHÁZÁSOK)

621 Visszaadott  egységekkel  nem  fedezett  szén-dioxid  tonna-egyenérték  után  100,-EUR.  A  2005. 
január 1-jével kezdődő hároméves időszak folyamán a tagállamok alacsonyabb mértékű, a létesítmény 
által  kibocsátott,  de  az  üzemeltető  által  átadott  egységekkel  nem  fedezett  szén-dioxid  tonna-
egyenérték után 40,-EUR többlet-kibocsátási bírságot alkalmaznak.
622 „name and shame”
623 GIESBERTS, L. – HILF, J. szerint a tagállamoknak egyfajta pellengérállítási kötelezettségük van (i.m. 
54. o.)
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Az  Irányelv  mind  a  korai  beruházások,  mind  az  „új”  belépők  vonatkozásában 

nélkülözi a részletszabályokat. 

A hatályos szabályozás szerint a nemzeti kibocsátási tervben figyelembe vehetők a 

rendszer  bevezetése  előtti  önkéntes  kibocsátás-csökkentő  beruházások  (korai 

beruházások)624. Ezek az előírások önmagában örvendetesek, mivel ennek hiányában 

a rendszer a korábbi kibocsátás-csökkentési beruházásokat „megbüntetné”, hiszen a 

kibocsátás-csökkentés kötelezettségét az új  – a beruházást követő – kibocsátáshoz 

igazítaná  és  így  nem érvényesülne  a  szennyező  fizet  alapelve  sem és  az  érintett 

kibocsátók  szerzett  jogai  is  sérülnének.  Magyarország  ennek  ellenére  az  első 

kiosztási tervében nem élt a korai beruházások figyelembevételének lehetőségével.

Jóllehet  a  korai  beruházásokra  vonatkozó  rendelkezést  a  Bizottság  fakultatívként 

értelmezte625 -  többek  között  Magyarország  sem  élt  eddig  a  korai  beruházások 

elismerésének  lehetőségével  -   ez  azonban  nem  egyeztethető  össze  a  rendszer 

szellemével és az azonos bánásmód elvének követelményével. Így tehát az Irányelv 

III. mellékletének 7. pontjában a „figyelembe veheti” kifejezés helyett célszerűbb lett 

volna a „figyelembe kell venni” használata.

A szabályozás hátterében az a német álláspont áll, amely az első Irányelv-Javaslatot 

hosszú  ideig  alapvetően  arra  tekintettel  utasította  el,  hogy  a  Német  Szövetségi 

Köztársaságban  az  ezt  megelőző  időszakban  jelentős  volumenű  beruházások 

történtek az ipari szektorban a klíma védelme érdekében, amire a többi tagállamban a 

becslések  alapján  ilyen  volumenben  nem  került  sor.  A  német  érdekek 

figyelembevételét  szolgálta  a  korai  beruházások  elismerésének  az  Irányelv-

Javaslatba  történő  beépítése626.  Ennek  konkrét  megvalósítása,  az  erre  vonatkozó 

szabályozás  kialakítása  azonban  a  tagállamokra  hárul.  Kérdésként  merül  fel 

mindamellett,  hogy mit  kell  „korai beruházás” alatt  értenünk? Ennek definícióját 

624 Lásd Irányelv-Javaslat III. melléklet 7. pontját
625 Mitteilung  der  Kommission  über  Hinweise  zur  Unterstützung  der  Mitgliedstaaten  bei  der 
Anwendung  der  in  Anhang  III  der  Richtlinie  2003/87/EG  über  ein  System  für  den  Handel  mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft  und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG 
des  Rates  aufgelisteten  Kriterien  sowie  über  die  Bedingungen  für  den  Nachweis  höherer  Gewalt 
(KOM(2003)830), 17.o., 68. pont
„68. Kriterium 7 ist fakultativ und sollte, sofern es angewandt wird, dazu genutzt werden, die Menge 
der Zertifikate zu bestimmen, die einzelnen Anlagen zugeteilt werden.”
626 ARNDT, H.-W. - FISCHER, K.: Early actions beim Klimaschutz – Zur Anerkennung von Vorleistungen  
beim Emissionshandel. et 2003/11, 704.o.
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ugyanis  az  Irányelv  nem  tartalmazza,  még  a  jogszabály-előkészítő 

dokumentumokból sem tudhatunk meg többet. A Gazdasági és Szociális Bizottság a 

jogalkotási folyamat során azzal a javaslattal állt elő, miszerint a korai beruházások 

alatt az  „adott létesítmény 1990 óta megtett kibocsátás-csökkentő erőfeszítéseit627” 

kell  figyelembe  venni.  Ebbe  a  kategóriába  tehát  beletartozna  valamennyi  üzemi 

intézkedés,  amellyel  az  érintett  létesítmény  CO2-csökkentést  ért  el,  különös 

tekintettel a modernizálás révén elért kibocsátás-csökkentésekre. Ebből azonban még 

mindig nem derül ki, hogy az üzembezárást (mint kibocsátás-csökkentést), valamint 

a termeléscsökkentést is ebbe a kategóriába sorolhatjuk-e.

Az  Irányelv  továbbá  nem  tartalmaz  kezdő  időpontot  a  korai  beruházások 

elismerésére. A tárgyaló felek e kérdésben konszenzusra törekedtek még akkor is, ha 

a korai beruházásokkal kapcsolatos szabályozás kialakítását a Közösség alapvetően 

tagállami hatáskörbe utalta. Kezdő időpontként 1990, záró időpontként pedig 2004 

tűnt a legreálisabbnak.

Kérdés  továbbá  még,  hogy  elismerhetőek-e  azok  a  kibocsátás-csökkentő  korai 

beruházások  is,  amelyeket  részben  vagy  egészben  közpénzből  finanszíroztak?  628 

Ebben a kérdésben különösen a Bizottság azt az álláspontot képviselte, hogy az ilyen 

beruházásokat  nem  lehet  figyelembe  venni,  az  állami  támogatásokra  vonatkozó 

közösségi szabályokra tekintettel, holott maga az Irányelv erről nem szól. Mégis a 

Bizottság  álláspontja  mellett  szól  az  is,  hogy amennyiben  ezeket  a  részben vagy 

egészben  közpénzből  finanszírozott  kibocsátás-csökkentő  beruházásokat  az  adott 

létesítmények elismertethetik,  az a szabad verseny torzításához vezetne,  hiszen az 

adott létesítmény kétszeresen részesülne kedvezményben. Ez persze csak abban az 

esetben  áll  fenn,  ha ez a  korábbi  állami  támogatási  intézkedés  is  CO2 csökkentő 

karaktert  mutat  fel.  Azaz csak abban az esetben lehet  az ilyen korai  beruházások 

elismerését  megtagadni,  ha  az  állami  támogatás  és  a  CO2-csökkentés  között 

közvetlen összefüggés áll fenn és ekkor is pusztán az állami finanszírozás mértékére, 

627 Opinion of the Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading 
within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (COM(2001) 581 final - 2001/0245 
(COD)) (2002/C 221/08)
2.19. Add the following to the end of the point (7): „Likewise, when allocating individual allowances, 
consideration shall be given to efforts made by the installation concerned to reduce emissions since 
1990,  and  to  the  real  possibilities  for  the  sector  and  individual  installation  concerned  to  make 
additional efforts to reduce emissions.”
628 Amennyiben ilyen esetben a korai beruházást nem tudná az adott létesítmény elismertetni, felmerül 
annak kérdése is, hogy az adott állam, amely a beruházáshoz az állami támogatást  nyújtotta,  nem 
ismeretetheti-e el azt a saját javára.
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a  létesítmény  általi  akárcsak  részfinanszírozás  mértékében  azonban  a  korai 

beruházást ekkor is figyelembe kell venni.

17. AZ ÚJ BELÉPŐK KÉRDÉSE

A nemzeti kiosztási tervben rendelkezni kell arról is, hogy az üvegházhatású gázok 

kibocsátási  egységeinek kereskedelmébe újonnan belépők – a kereskedési időszak 

megkezdését követően – hogyan részesüljenek a kibocsátási egységekből.

Az Irányelv III. melléklet (6) pontjából, illetve a 11. cikk (3) bekezdéséből még az 

sem állapítható meg, hogy az „új” belépők vonatkozásában a piachoz való hozzáférés 

biztosítása kötelező-e vagy sem, jóllehet az elfogadható értelmezés ebben az esetben 

is csak az lehet, hogy mind a „régi”, mind az „új” kibocsátók tekintetében egyformán 

biztosítani kell a piachoz, ezáltal a kibocsátási egységekhez való hozzáférést. Ezt az 

értelmezést támasztja alá az egyenlő bánásmód elve érvényesítésének kötelezettsége 

is. Ennek tükrében pedig az „új” kibocsátóknak biztosított kibocsátási egységeket is 

ugyanolyan arányban kell ingyenesen kiosztani, mint a „régi” kibocsátóknak. Erre 

vonatkozóan a jogalkotási folyamat során az Európai Parlament Környezetvédelmi 

Bizottságának volt egy javaslata, amely szerint az Irányelv 11. cikkét egy további 

bekezdéssel  kellene  kiegészíteni,  amely  szerint  az  „új”  kibocsátók  is  a  többi 

kibocsátóval  azonos  módon  kapják  meg  a  kibocsátási  egységeiket629.  Sajnálatos 

módon ezt a javaslatot a Parlament nem fogadta el.

18. A BIZOTTSÁG SZEREPE A RENDSZER MŰKÖDÉSÉBEN

A  kibocsátási  jogok  kereskedelmének  működése  során  a  Közösség  pusztán 

felügyeleti szerepkörrel bír, a lényeges döntéseket (mint pl. a nemzeti kiosztási terv 

elkészítése) a szabályozás tudatosan a tagállamokra delegálta. A Bizottságra, mint a 

közösségi jog „őrére” az alábbi szerepkörök jutnak a rendszer működése folyamán:

- végrehajtási rendelkezések kidolgozása,

629 EP-Document A5-0207/2003, 11.o., Änderungsantrag 7
1a.  Neue  Marktteilnehmer  erhalten  für  die  in  den  Absätzen  1  und  2  genannten  Zeiträume  ihre 
Berechtigungen  in  gleicher  Weise  wie  alle  anderen  Marktteilnehmer.  Die  Gesamtmenge  der 
Berechtigungen wird für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume gemäß dem Verfahren des 
Artikels 9 Absatz 1a angepasst. Die Bestimmungen des vorliegenden Absatzes gelten für bestehende 
Marktteilnehmer,  die  eine  Anlagenerweiterung  vornehmen,  in  gleicher  Weise  wie  für  neue 
Marktteilnehmer.  Die Anpassung erfolgt  ein Jahr nach dem Marktzugang des  neuen Teilnehmers, 
wobei auch stillgelegte Anlagen berücksichtigt werden.
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- felügyeleti intézkedések a tagállami intézkedések felett,

- jelentések összegzése és megkövetelése,

- a rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata.

18.1. A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI FELADATAI

Az  alapvetően  általános  rendelkezéseket  tartalmazó  Irányelvet  az  annak  szerves 

részét képező öt melléklet tölti ki tényleges és konkrét tartalommal,  bár ezek sem 

rendelkeznek  minden  esetben  megfelelő  részletezéssel.  A  további  pontosítások 

szükségességét  maga az Irányelv  is  előre  bocsátja  a  9.  cikk (1)  bekezdésének  3. 

mondatában630 a  III.  mellékletben  foglalt  kritériumok,  valamint  a  14.  cikk  (1) 

bekezdésében631 a  IV.  melléklet  pontosítása  érdekében.  Ezeknek  eleget  téve  a 

Bizottság  elfogadta  a  már  említett  közleményt632 az  Irányelv  III.  mellékletében 

található kritériumok pontosításához, valamint az Irányelv alapján az üvegházhatást 

okozó  gázok  kibocsátásainak  nyomon  követésére  és  jelentésére  vonatkozó 

iránymutatások létrehozásáról szóló bizottsági határozatot633.

Az Irányelv 19. cikk (3) bekezdéséből eredő kötelezettségének ([…] rendeletet alkot  

a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről) a 

Bizottság a 2216/2004/EK rendeletével634 tett eleget. Ezzel a rendszer az egységek 

kiadásának, birtoklásának, átruházásának és törlésének nyomon követésére, a közös 

adatelemeket  tartalmazó,  egységesített  elektronikus  adatbázisok  formájában 

működik, és biztosítja a nyilvános hozzáférést és a titkos adatok megfelelő kezelését, 

illetve  megakadályozza  a  Kiotói  Jegyzőkönyvből  eredő  kötelezettségekkel 

összeférhetetlen átruházásokat.
630 „A  Bizottság,  a  Szerződés  sérelme  nélkül  legkésőbb  2003.  december  31-ig  kidolgozza  a  III. 
mellékletben felsorolt követelmények végrehajtásához szükséges iránymutatást”.
631 A Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban 2003. szeptember 30-ig 
elfogadja  az  I.  mellékletben  felsorolt  tevékenységekből  származó,  az  egyes  tevékenységeknél 
megjelölt  üvegházhatású  gázok  kibocsátásainak  nyomon  követésére  és  jelentésére  vonatkozó 
iránymutatást.
632 Communication from the Commission on guidance to assist Member States in the implementation 
of the criteria listed in Annex III to Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas 
emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC, and on 
the circumstances under which force majeure is demonstrated
633 2004/156/EK bizottsági határozat (HL L 59, 2004.2.26., 1-74.o.)
634 A 2003/87/EK európai  parlamenti  és tanácsi  irányelv  és a 280/2004/EK európai  parlamenti  és 
tanácsi  határozat  szerinti  kibocsátásforgalmi-jegyzékek  egységesített  és  biztonságos  rendszeréről 
szóló 2216/2bizottsági rendelet (HL L 386, 24.12.29., 1-77.o.)
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Végül a Bizottság végrehajtási feladatai közé tartozik még az Irányelv 25. cikk (2) 

bekezdésének  megfelelően  a  közösségi  rendszer  és  egy másik,  az  üvegházhatású 

gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére szolgáló rendszer közötti kölcsönös 

elismerés  biztosítására  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  B.  mellékletében  felsorolt  és  a 

Jegyzőkönyvet  megerősítő  harmadik  országokkal  kötött  megállapodások alapján a 

kölcsönös elismeréshez szükséges rendelkezések megalkotása.

18.2. A BIZOTTSÁG FELÜGYELETI FUNKCIÓJA

Annak érdekében, hogy a rendszer egységesen működjön valamennyi tagállamban, a 

Bizottságnak meghatározott felügyeleti feladatokat kell ellátnia a tagállamok felett. 

Ez  főként  azért  is  szükséges,  mert  a  rendszer  kialakítása  során  a  szabályozás 

lényeges  mozgásteret  biztosít  a  tagállamoknak.  Ennek  megfelelően  bizottsági 

jóváhagyást igényelnek az alábbi esetek:

- nemzeti kiosztási tervek (Irányelv 9. cikke);

- a  közösségi  rendszer  további  tevékenységekre,  illetve  gázokra  történő 

egyoldalú kiterjesztése a tagállamok által635 (Irányelv 24. cikke);

- egyes létesítmények átmeneti kizárása636 iránti kérelem (Irányelv 27. cikke);

- az azonos tevékenységet folytató létesítmények közös teljesítés iránti kérelme 
637(Irányelv 28. cikke);

- vis maior esetén a többlet-kibocsátási egységek iránti kérelem (Irányelv 29. 

cikke).

Végül pedig – a már a fentiekben ismertetettek szerint – a Bizottság egy központi 

tisztviselőt  jelöl  ki  az  egységek  kiosztását,  átruházását  és  törlését  nyilvántartó 

független ügyleti jegyzőkönyv vezetésére638. (Irányelv 20. cikke)

635 Opt-in-klauzula
636 Opt-out-klauzula
637 Pooling-klauzula
638 Irányelv 20. cikke
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18.3. JELENTÉSTÉTELLEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A tagállamok  minden  évben jelentést639 nyújtanak  be  a  Bizottsághoz  az  Irányelv 

alkalmazásáról, melyben a tagállamok kitérnek a kibocsátási egységek kiosztására, a 

kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek működésére,  a nyomon követési  és jelentési 

iránymutatások  alkalmazására  és  az  Irányelv  betartásával  kapcsolatos  kérdésekre, 

valamint  a  kibocsátási  egységek  pénzügyi  kezelésére  esetlegesen  vonatkozó 

szabályokra.  A  jelentések  alapján  a  Bizottság  (a  tagállamok  jelentéseinek 

kézhezvételétől  számított  három  hónapon  belül)  közzéteszi  az  Irányelv 

alkalmazásáról  szóló  jelentését.  A  Bizottság  ezen  túlmenően  megszervezi  a 

kibocsátási  egységek  kiosztásával,  a  kibocsátásiegység-forgalmi  jegyzékek 

működésével,  a  nyomon  követéssel,  a  jelentésekkel  és  az  Irányelv  betartásával 

kapcsolatos kérdésekben a tagállamok illetékes hatóságai közötti információcserét.

18.4. A RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

Az Irányelv 30. cikk (2) bekezdésének értelmében a Bizottságnak 2006. június 30-ig 

részletes  jelentést  kellett  volna  készítenie  az Irányelv  alkalmazása  során  szerzett 

tapasztalatokról és az üvegházhatású gázok kibocsátásainak nyomon követése terén 

elért  eredményekről,  valamint  a  nemzetközi  szinten  elért  fejlődés  fényében  az 

Irányelv  alkalmazásáról  és  szükség  esetén  az  Irányelv  módosítására  kellett  volna 

javaslatokat tennie. Még ennél is korábbi időpontot (2004. december 31-ét) jelöl meg 

az Irányelv 30. cikk (1) bekezdése, amely határidőn belül a Bizottság javaslatot tehet 

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy az I. mellékletet egészítse ki további 

tevékenységekkel, valamint a II. mellékletben felsorolt további üvegházhatású gázok 

kibocsátásaival.  Ez  az  időpont  minden  körülményt  figyelembe  véve  olyannyira 

korainak  tűnt  -  már  az  Irányelv  elfogadásakor  is  -,  hogy a  legfrissebb bizottsági 

közlemény640 a  szabályozás  első  módosítását  –  a  további  tevékenységek  és 

kibocsátások bevonása céljából – 2012-es hatállyal látja megvalósíthatónak641.

639 A  jelentés  a  Bizottság  által  a  91/692/EGK  irányelv  6.  cikkében  megállapított  eljárással 
összhangban készített kérdőív vagy vázlat alapján készül.
640 Jelentés  a  2003/87/EK  irányelv  30.  cikke  alapján  a  globális  szén-dioxid-piac  építéséről 
(KOM(2006)676, végl. 2006.11.13.)
641 „A Bizottság emellett  szilárdan  vallja,  hogy a jogi  szabályozás  stabilitása  és  kiszámíthatósága 
érdekében  az  irányelv  felülvizsgálata  keretében  bevezetendő  módosításoknak  a  harmadik 
kereskedelmi időszak kezdetén, tehát 2013-ban kell hatályba lépniük. Ezért annak érdekében, hogy az 
érdekeltek minél szélesebb köre vehessen részt a felülvizsgálatban, és a hozzászólások minél jobb 
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A Bizottságot jelentéstételre, illetve módosítás előterjesztésére felhatalmazó két fenti 

rendelkezést  jogi  szempontból  is  érdemes  górcső  alá  venni.  A Bizottság,  mint  a 

Közösség  „kormánya”  bármikor  előterjeszthet  módosító  indítványt,  anélkül,  hogy 

erre külön jogszabályi felhatalmazást kapna642. Ennek fényében tehát a fenti irányelvi 

rendelkezést nem tekinthetjük ilyenfajta felhatalmazásnak. Figyelemmel a Bizottság 

rendkívül  széles  politikai  mozgásterére,  a  fenti  rendelkezések  nem  tekinthetők  a 

Bizottságot módosító indítványok benyújtására kötelező rendelkezéseknek sem. Ha 

tehát se felhatalmazásnak, se kötelezésnek nem tekinthetők az érintett rendelkezések, 

akkor feltételezhetően az Irányelv 30. cikke sokkal inkább arra kíván utalni, hogy az 

Irányelv  és  ezzel  a  kibocsátási  jogok kereskedelmi  rendszerének  kialakítása  még 

befejezetlen és a politikai akarat a rendszer továbbfejlesztésére törekszik.

A  rendszer  továbbfejlesztéséről  az  Irányelv  azonban  már  sokkal  szűkebben 

fogalmaz643: A Bizottság a 2008-tól 2012-ig tartó időszakra vonatkozóan a jelentések 

és az Irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok fényében, – néhány kritérium 

kivételével – módosíthatja a nemzeti kiosztási tervekre vonatkozó követelményeket, 

azaz a III. mellékletet.

Az  Európai  Közösség  Bizottsága  által  2006-ban  elkészített  mérleg  alapján 

elmondható, hogy a rendszer csupán részben váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 

tekintettel  arra,  hogy  a  túlosztás  következtében  nem  alakulhatott  ki  igazi 

kereskedelem a piac szereplői között. 

18.4.1. A BIZOTTSÁG 2006-OS ÁLLÁSPONTJA

A Bizottság 2006-ban a szén-dioxid-piac kiépítéséről közzétett közleménye644 szerint 

a  kibocsátás-kereskedelmi  rendszer  felülvizsgálatával  összefüggő  további 

konzultációt az Európai Éghajlatváltozási Program második szakaszában létrehozott, 

a kibocsátás-kereskedelemmel foglalkozó alcsoportban kívánja lefolytatni.

minőségűek  lehessenek,  a  Bizottság  egy  külön ezzel  a  kérdéskörrel,  az  európai  éghajlat-változási 
program keretében  az  EU  ETS  felülvizsgálatával  foglalkozó  munkacsoport  bevonásával  kívánja 
továbbvinni a konzultációt.” (KOM(2006)676 végl. 3.o.
642 A Római Szerződésben foglalt jogkörénél fogva
643 Lásd Irányelv 30. cikkét
644 A Bizottság közleménye a globális szén-dioxid-piac építéséről Jelentés a 2003/87/EK irányelv 30. 
cikke alapján (KOM(2006)676 végl. 2006.11.13.
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A munkacsoport a tervek szerint a rendelkezésre álló minőségi információk alapján 

kidolgozza, majd rangsorolja azokat a lehetőségeket, amelyekkel az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának mérséklése érdekében kezelhetők a rendszer működésének és 

költséghatékonyságának javítását célzó, megoldásra váró stratégiai kérdések645, így 

többek között a kibocsátási kereskedelmi rendszer tárgyi hatályának kibővítése is. 

A felülvizsgálat során a Bizottság megvizsgálja a kibocsátás-kereskedelmi rendszer 

alkalmazási  körét,  elsőként a tüzelőberendezéseket  és a kisméretű létesítményeket 

illetően.  A korábbiakban  nagy  vitát  váltott  ki,  hogy  a  tagállamok  az  Irányelv  I. 

mellékletében említett „tüzelőberendezések” fogalmát különbözőképpen értelmezték. 

A  felülvizsgálat  megvizsgálja,  hogyan  tehető  egyértelműbbé  egyes  konkrét 

„tüzelőberendezések”  köre,  és  ez  hogyan  vehető  figyelembe  az  Irányelv  tárgyi 

hatályában.  A felülvizsgálat  azt  is  megvizsgálja,  hogy a  költségek szempontjából 

mennyire hatékony a kibocsátás-kereskedelmi rendszerben szerepeltetni a kisméretű 

létesítményeket.

Ezt  követően  a  felülvizsgálat  során  megfontolás  tárgya  lesz  a  rendszer 

kiterjesztésének  lehetősége  más  ágazatokra  és  más  gázokra,  így  az 

ammóniagyártásból  származó  N2O-ra  és  a  szénbányákból  származó  CH4-re.  A 

rendszer más ágazatokra, illetve más gázokra történő kiterjesztését azonban csak a 

különböző  szakpolitikai  törekvések  átfogó  és  következetes  ötvözésével  szabad 

megtenni646, és  gondoskodnia  kell  a  Bizottságnak  arról  is,  hogy  a  különböző 

szakpolitikai  eszközök  hatékonyan  járuljanak  hozzá  az  üvegházhatású  gázok 

kibocsátásának  visszafogásához. A Bizottság  megvizsgálja  továbbá,  hogy  milyen 

alkalmas módszerekkel lehetne figyelembe venni a rendszer keretein belül a szén-

dioxid megkötésére és geológiai tárolására irányuló tevékenységeket.

A Bizottság álláspontja szerint egyre nagyobb az egyetértés a felülvizsgálat stratégiai 

kérdéseit  illetően,  ezek  rendezéséhez  azonban  több  tapasztalat  és  kiterjedtebb 

értékelések  szükségesek,  ezért  a  Bizottság  egyelőre  korainak  tartja  jogalkotási 

javaslatok  előterjesztését,  emellett  szilárdan  vallja,  hogy  a  jogi  szabályozás 

stabilitása  és  kiszámíthatósága  érdekében  az  Irányelv  felülvizsgálata  keretében 

645 KOM(2006)676 végl. 2006.11.13., 7. o. 3.2. pont
646 A közúti  közlekedésben  és  a  tengerhajózásban  a  kibocsátásértékek  közvetlen figyelembevétele 
jelentősen megnövelné  az  adminisztrációs  költségeket,  miközben  több tagállamban is  más jellegű 
politikák és intézkedések vannak érvényben.

198



bevezetendő módosításoknak a harmadik kereskedelmi időszak kezdetén, tehát 2013-

ban kell hatályba lépniük.

Ennek hátterében áll az is, hogy az első kereskedési időszak bevezetésére és az ahhoz 

szükséges nemzeti szabályozás kialakítására rendkívül kevés idő állt rendelkezésre, 

amely  igencsak  megnehezítette  a  rendszer  gördülékeny  beindítását.  Az  újabb 

módosítások  tovább nehezíthetik  a  rendszer  megszilárdulását,  elfogadtatását,  nem 

feledve, hogy az újabb közösségi jogszabály elfogadása az érdekeltek mind szélesebb 

bevonása  és  az  érdekellentétek  miatt  ismét  hosszabb  időt  vehet  igénybe,  amely 

hasonló késedelmekhez vezethetne,  mint az első kereskedési időszak megkezdését 

megelőzően.

A Bizottság egy külön ezzel a  kérdéskörrel, az európai éghajlat-változási program 

keretében  az  EU  ETS  felülvizsgálatával  foglalkozó  munkacsoport647 bevonásával 

kívánja  folytatni  a  konzultációt.  A munkacsoport  ezirányú  munkáját  2006.  őszén 

kezdte  meg;  melyet  a  Bizottság  a  tervek  szerint  a  2007-ben  előterjesztendő 

jogalkotási javaslatában648 vesz figyelembe. A felülvizsgálat továbbá tekintettel lesz 

majd  a  2012  utáni  időszakra  vonatkozóan  az  éghajlatváltozásról  folytatott 

nemzetközi tárgyalások fejleményeire is. A szélesebb nemzetközi összefüggéseket és 

a kibocsátás-kereskedelmen túlmutató tevékenységeket a 2012 utáni éghajlat-politika 

költségeiről és hasznairól közzéteendő zöld könyv fogja részletesen áttekinteni.

19. A RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL

A  kibocsátási  jogok  kereskedelmi  rendszere  hatékonyságának  feltétele,  hogy  a 

tagállamok számára eddig igencsak vonzó potyautas magatartás – amely gátolná a 

rendszer  működőképességét  –  megakadályozhatóvá  váljon.  Ez  mindenek  előtt  a 

nemzeti  kibocsátási  korlátozások,  az  ellenőrzés  és  a  szankcionálás 

mechanizmusainak pontos meghatározását feltételezi. Csak abban az esetben éri meg 

működtetni a rendszert (a hozzá kapcsolódó költségek mellett),  amennyiben annak 

647 Ez  a  munkacsoport  a  korábbiakban  az  EU  ETS  és  az  éghajlatváltozással  összefüggő  más 
intézkedések kidolgozásában is részt vett.
648 Erről lásd a Bizottság közleményét az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Éves politikai stratégia 2007-re - A bizalom 
erősítése  cselekvés  által  /KOM/2006/0122  végl.  2006.03.14.  „Az  EU  kibocsátás-kereskedelmi 
rendszerének felülvizsgálata és javaslat a széndioxid kiszűrésére és geológiai tárolására.” 9.o.
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működőképessége és hatékonysága ebből a szempontból biztosítottá válik. E feltétel 

teljesülése  mellett  lehet  képviselni  a  közigazgatási  jogi  előírások  megfelelő 

leépítését,  illetve  visszaszorítását  ezen  a  területen,  amit  kezdetekben  kizárólag 

fokozatosan lehetne megtenni.

Politikai  szinten  a  Közösséget  az  Irányelv  miatt  (a  Javaslattal  szemben  már  a 

Bizottságot is) számos kritika érte. Az ipar egyes szektorainak képviselői a rendszert 

teljességgel  elutasítják,  a  kibocsátási  jogok  kereskedelmét  „növekedésgátlóként”, 

„munkahelyek  gyilkosaként”,  illetve  „az  energiaigényes  ipar  gyárkapuinak 

becsukásának előmozdítójaként” aposztrofálják.

A Bizottság eredeti Javaslatát a kritikai észrevételek alapján részben (!) módosította. 

Azonban a kritikák ellenére a Bizottság nem támogatta azt  a módosító  javaslatot, 

amely szerint a kibocsátási egységek kiosztására az elérhető legjobb technikák által 

támasztott  követelményrendszer  figyelembevétele  mellett  kellene  sort  keríteni.  A 

Bizottság  ebben  az  összefüggésben  kifejezetten  utal  a  rendszernek  arra  a 

sajátosságára,  amely szerint  annak a technológiai  standardoktól és az üzemeltetők 

által  választott  technikától  függetlennek  kell  maradnia.  A  Bizottság  kifejezetten 

elutasította azt a módosító javaslatot is, amely szerint a kibocsátási egységek 15%-át 

árverés  útján  kellene  értékesíteni.  A  Bizottság  továbbra  is  azon  az  állásponton 

maradt,  hogy  az  első  kereskedési  időszakban  történő  kiosztáskor  az  ingyenes 

kiosztást  kell  előnyben  részesíteni.  A  rendszer  kiterjesztését  az  alumínium-

feldolgozó és a vegyipari létesítményekre a Bizottság csak abban az esetben tartja 

ésszerűnek, ha az irányelv hatálya a  CO2-n kívül egyéb üvegházhatású gázokra is 

kiterjesztésre  kerül.  A  korábbi  kibocsátás-csökkentési  teljesítmények 

„megjutalmazása”  tárgyában  a  Bizottság  nem  kívánt  állást  foglalni,  ezt  a 

tagállamokra bízta, melynek során a szubszidiaritás elvére hivatkozott.

Az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszer bevezetésével az Európai Közösség és 

annak  tagállamai  a  környezetjog  egy  új  területére  léptek.  Az  első  hároméves 

kereskedelmi ciklust 2005-2007 között, mintegy próbaidőnek lehet tekinteni, melyet 

az  Irányelv  felülvizsgálata  követ.  Az Európai  Bizottságnak  a  felülvizsgálat  során 

különösen azt kell majd vizsgálnia, hogy mely további szektorokat lehet bevonni a 

kereskedelembe  és  mennyiben  szükséges  a  kiosztási  módszerek  és  a  nemzeti 
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kiosztási  tervekre  vonatkozó  kritériumok  további  harmonizálása.  A  Kiotói 

Jegyzőkönyvre  és  egyidejűleg  az  első  európai  kereskedelmi  időszak  lezártával 

kezdődő első kötelezettségvállalási időszakra vonatkozólag meg kell vizsgálni majd 

mindenképpen  az  európai  és  a  nemzetközi  kibocsátás-kereskedelmi  rendszerek 

egymáshoz  való  viszonyát,  valamint  a  projektalapú  mechanizmusokból  származó 

kibocsátási  jóváírások  kihasználásából  eredő  tapasztalatokat.  Összességében  ez  a 

„learning-by-doing”  időszak  megfelelő  alkalmat  nyújt  arra,  hogy  az  európai 

kibocsátás-kereskedelmi  rendszer  hiányosságai  időben  felismerésre  és  orvoslásra 

kerüljenek.
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II. FEJEZET

AZ IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSA – A KIOTÓI RENDSZER ÖSSZEKAPCSOLÁSA A 

KÖZÖSSÉGI RENDSZERREL 

A  közösségi  rendszer  kialakításával  a  Közösségnek  – mint  globális  szinten  az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem egyik legjelentősebb szereplőjének – nem az volt a 

célja, hogy a 2008-tól meginduló nemzetközi kereskedelemmel konkurráló rendszert 

alakítson ki, így már a szabályozás kialakításakor is szükségesnek mutatkozott a két 

rendszer  összekapcsolásának  átgondolása.  Ennek  és  az  Éghajlatváltozási 

Keretegyezmény  Részes  Feleinek  7.  konferenciáján  elfogadott  ún.  marrakeshi 

megállapodásnak  megfelelően  a  Közösség  még  a  rendszer  megkezdése  előtt  az 

Irányelv módosításáról határozott649 (továbbiakban: Linking-Irányelv). A módosítás 

lényege,  hogy  az  európai  kibocsátás-kereskedelmi  rendszert  még  szorosabb 

kötelékbe fűzze a kiotói (nemzetközi) rendszerrel650. A módosítással lehetővé válik a 

vállalatok számára,  hogy mind az Együttes Végrehajtás, mind a Tiszta Fejlesztési 

Mechanizmus  keretében  elért  kibocsátás-csökkentéseik  alapján  megszerezett 

kibocsátási  egységeiket,  mint  kibocsátási  egységeket  saját  kibocsátás-csökkentési 

kötelezettségeik  teljesítésére  számolják  el,  a  földhasználati,  a  földhasználat-

megváltoztatási  és  az  erdészeti  projekt-tevékenységekre  vonatkozó  jóváírások 

kivételével651,  elősegítve  ezzel  a  Kiotói  Jegyzőkönyvben  vállalt  kötelezettségeik 

teljesítését. E két mechanizmus alapját képező projekt a klíma védelme érdekében 

modern  technológiák,  finanszírozási  eszközök  közvetítésével  alapvetően  azt  az 

államot támogatja a fenntartható fejlődésben, amelyben a projektet végrehajtják. A 

JI-projektekből  származó  jóváírásokat  „kibocsátás-csökkentési  egységként” 

(ERU)652,  míg  a  CDM-projektekből  származó  jóváírásokat  „igazolt  kibocsátás-

csökkentési egységekként” (CER)653 jelölik. A Linking-Irányelv rendelkezik továbbá 

649 Európai Parlament és Tanács 2004. október 27-ei 2004/101/EK irányelve HL L 338, 2004.11.13., 
18-23.o.
650 az Együttes Megvalósítás és a Tiszta Fejlesztési Mechanizmus
A két mechanizmusról lásd: HORVÁTH Sz.: A Kiotói Jegyzőkönyv és mechanizmusai. (Nemzetközi Jogi 
és Európa-Jogi Tanszék 2004. december 8-ai „EU-csatlakozás után, Európai Alkotmány előtt” című 
Tudományos Konferenciájáról készülő tanulmánykötetbe megjelenés alatt) 1-8.o.
651 A Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikke

 

 szerinti Együttes Megvalósítás keretében az ipari államok közösen 
hajtanak végre projekteket. A Kiotói Jegyzőkönyv 12. cikke szerinti Tiszta Fejlesztési Mechanizmus 
esetén ezzel szemben a fejlett ipari államok együttműködnek a fejlődő országokkal annak érdekében, 
hogy a fejlődő országban klímavédelmi projektet hajtsanak végre.
652 emission reduction units
653 certified emission reductions
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a  kétszeres  elszámolás  elkerüléséről,  miszerint  a  CER-eket  és  az  ERU-kat  nem 

szabad  a  Közösségen  belüli  olyan  projekttevékenységek  eredményeként  kiadni, 

amelyek  maguk  is  az  Irányelv  hatálya  alá  tartozó  létesítményekből  eredő 

kibocsátások csökkentéséhez vagy korlátozásához vezetnek, kivéve ha a tagállamok 

az  ERU-k  vagy  a  CER-ek  származására  vonatkozó  jegyzékéből  egyező  számú 

egység kerül törlésre654.

A  Linking-Irányelv  szerint  a  tagállamok  2005-től  (tehát  már  a  Kiotó  előtti 

időszakban  is)  engedélyezhetik  az  üzemeltetők  számára  az  „igazolt  kibocsátás-

csökkentési  egységek”  és  2008-tól  (a  Kiotói  időszak  kezdetével)  a  „kibocsátás-

csökkentési  egységek”  közösségi  rendszerben  való  használatát,  melynek  során 

azonban  a  felhasználható  CER-ek  és  ERU-k  mennyisége  nem haladhatja  meg  a 

nemzeti  kiosztási  tervben  az  egyes  létesítményekre  meghatározott  kiosztás 

százalékos arányát655.

A projektalapú mechanizmusoknak a közösségi rendszerrel való összekapcsolása és 

ezzel  egyidőben  a  Közösség  környezetvédelmi  integritásának  védelme  tehát 

lehetőséget  biztosít  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  6.  és  12.  cikke  szerint  megengedett 

projekttevékenységből  eredő  kibocsátási  egységek  –  az  Irányelv  12.  cikk  (3) 

bekezdésében foglalt tagállami kötelezettségeknek a teljesítése érdekében történő – 

felhasználására.  Ez a közösségi rendszeren belül az olcsó megfelelési  lehetőségek 

palettáját  bővíti,  amely  a  Kiotói  Jegyzőkönyvnek  való  megfelelés  általános 

költségeinek  csökkenéséhez  vezet,  miközben  javítja  az  üvegházhatású  gázok 

kibocsátási  egységei  közösségi  piacának  likviditását.  Előzetes  becslések  abból 

indulnak ki,  hogy a 2008-2012 közötti  időszakban az immáron kibővített  Európai 

Unióban  a  kötelezettségek  teljesítésének  költségei  a  rendszer  hatálya  alá  tartozó 

létesítményekre nézve várhatóan több, mint 20%-kal fognak csökkenni.

A JI-egységek (ERU) keresletének ösztönzésével a közösségi vállalatok várhatóan 

befektetéseket eszközölnek a fejlett, környezetvédelmileg megalapozott technológiák 

és  know-how  fejlesztésébe  és  átvételébe.  A  CDM-egységek  iránti  kereslet 

ösztönzésével pedig a CDM-projekteknek otthont adó fejlődő országok könnyebben 

kaphatnak segítséget a fenntartható fejlődési céljaik eléréséhez656.

654 Linking Irányelv Preambulumának (10) bekezdése
655 Lásd  a  Linking-Irányelv  Preambulumának  (5)  bekezdését  a  beváltási  arányokról,  valamint: 
EHRMANN, M.:  Das ProMechG – Verknüpfung des europäischen Emissionshandels mit den flexiblen 
Mechanismen des Kyoto-Protokolls. EurUP 2005/5, 208-210.o.
656 2004/101/EK irányelv Preambulumának (1)-(4) bekezdései
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A két projektvonatkozású mechanizmus bevonása az európai rendszerbe nem csak a 

klíma  védelmét  szolgálja,  hanem  hozzájárul  a  technológiatranszferhez  és  a 

kibocsátás-csökkentési  kötelezettségek  költségeinek  csökkentéséhez,  valamint  a 

nemzetközi és a közösségi rendszer összekapcsolásával lehetővé teszi egy egységes 

globális  klímavédelmi  rendszer  létrehozását.  A  Linking-Irányelv  így  a  Kiotói 

Jegyzőkönyv  projektciklusaihoz  kapcsolódik  és  a  Jegyzőkönyv  ellenőrzési 

mechanizmusaira  és  intézményeire  épül.  Az  európai  kibocsátási  kereskedelem 

klímaprojektekre történő kiterjesztése megerősíti azt az álláspontot, miszerint a klíma 

védelme szempontjából nem játszik szerepet, hogy a Föld mely részén csökkentik az 

üvegházhatású gázok kibocsátását, amíg a klímarendszerünk számára nem értük el a 

veszélyes kibocsátási szintet. A globális javunk, a földi atmoszféra csak világméretű 

együttműködésen  és  jelenleg  az  Éghajlatváltozási  Keretegyezményen  és  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvön alapulva nyerhet megfelelő védelmet.
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III. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁS-KERESKEDELMI RENDSZER TÁRGYI HATÁLYÁNAK JÖVŐBELI 

KIBŐVÍTÉSE, MINT A TOVÁBBFEJLESZTÉS EGYIK LEHETŐSÉGE

1. A LÉGI KÖZLEKEDÉS BEVONÁSA A KÖZÖSSÉGI KIBOCSÁTÁS-KERESKEDELMI RENDSZERBE657

1.1. BEVEZETÉS

Alig egy esztendeje indult meg a kibocsátási egységek kereskedelme, amikor 2005. 

szeptemberében  a  brit  elnökség  alatt  az  Európai  Bizottság  a  rendszer  tárgyi 

hatályának  kibővítéséről  határozott658,  amellyel  mozgó  légszennyező  forrás  is  a 

rendszer hatálya alá kerülhet; az ehhez kapcsolódó jogi szabályozás kialakítása során 

a jogalkotókra azonban számos probléma megoldása vár659.

A  Közösség  célja  a  jelenlegi  tárgyi  hatály  lépcsőzetes  kibővítése,  melynek 

megfelelően a Bizottság javaslatot tehet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 

hogy  a  tárgyi  hatályt  egészítse  ki  további  tevékenységek,  illetve  további 

üvegházhatású  gázok  kibocsátásaival660.  Az  Irányelv  Preambulumának  (15) 

bekezdése szerint további létesítményeknek a közösségi rendszerbe való felvétele az 

Irányelvben  megállapított  rendelkezésekkel  összhangban  történhet.  A  kibővítés 

lehetőségét a jogalkotó 2003-ban még a kibocsátások akkori szintjéhez és az akkori 

érdekekhez igazította. Már az akkori törekvések is csak az Irányelv tárgyi hatálya alá 

tartozó  tevékenységekre,  az  üvegházhatású  gázok  közül  továbbra  is  kizárólag  a 

széndioxid kibocsátásokra terjedtek ki a korábbiakban ismertetett mérési nehézségek 

miatt.

657 HORVÁTH Sz.:  A  légi  közlekedés  bevonása  a  közösségi  kibocsátás-kereskedelmi  rendszerbe. 
Debreceni Jogi Műhely III. évfolyam 2. szám, 2006. április 1. (http://www.law.klte.hu/jogimuhely)
658KOM(2005)459  végl.  Brüsszel,  2005.09.27.,  A  Bizottság  közleménye  a  Tanácsnak,  az  Európai 
Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A repülés 
éghajlatváltozásra gyakorolt hatásának csökkentése (továbbiakban: KOM(2005)459)
659 Itt kell utalnom az Európai Bizottság 2006. júniusában közzétett Zöldkönyvére (KOM(2006) 275 
végleges) az EU jövőbeli tengeri politikájáról: európai vízió az óceánokról és a tengerekről címmel, 
amelyben  a  Bizottság  már  utal  arra,  hogy  a  tengeri  hajózás  nagyobb  mennyiségben  bocsát  ki 
üvegházhatású gázt, mint a légi közlrekedés.  Utalva ezzel arra a lehetőségre is, hogy a jövőben a 
tengeri  hajózás  emissziókereskedelembe  történő  bevonását  is  meg  kell  fontolnia  a  Közösségnek. 
Tekintettel arra  azonban, hogy a kutatásom lezárásakor ez a téma még nem szerepelt  a Közösség 
napirendjén, így itt most csak a légi közlekedés bevonásának, mint a tárgyi hatály egyik lehetséges 
bővítésének kérdését vizsgálom.
660 Irányelv 30. cikk (1) bekezdése
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2005-ben  a  Bizottság  az  Irányelv  Preambulumában  foglaltaktól  eltérően  újabb 

bevonandó  területként  a  közlekedési  ágazatot  jelölte  meg,  azon  belül  is  a  légi 

közlekedést, derül ki az Európai Unió Tanácsa 2005. december 2-án tartott ülésének 

sajtóközleményéből661, amelyben a Tanács nyomatékosan felkéri a Bizottságot, hogy 

2006.  végéig  nyújtsa  be  javaslatát,  amely  mind  ökológiailag,  mind  gazdaságilag 

hatékony megoldást kínál. 

A javaslatnak662 tartalmaznia kell  a  következmények  várható  becslését,  amelynek  ki  kell  térnie  a 

környezetpolitikai,  a  gazdasági,  ezalatt  a  versenypolitikai  és  szociális  kihatásokra  is  és  meg kell 

vizsgálnia,  hogy  a  légi  közlekedési  szektor  kibocsátás-kereskedelembe  történő  bevonása  milyen 

hatásokat  jelent  a  kibocsátás-kereskedelmi  rendszerre,  a  kibocsátási  egységek  árára.  A  Bizottság 

feladata  továbbá  megvizsgálni  a  légi  közlekedéssel  foglalkozó  vállalatok,  valamint  az  egyes 

közlekedési  eszközök  közötti  versenyt,  illetve  a  Közösség  egyes  régióiban  fennálló  különböző 

adottságokat a kiterjesztés vonatkozásában. 

1.2. A REPÜLÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI

Mai világunk elválaszthatatlan részét képezi a légi forgalom, amely mind a személy-, 

mind  az  áruszállítás  terén  hatalmas  fejlődést  tudhat  maga  mögött.  A  polgári 

repülőgépek  a  gép  típusától  és  az  általa  megteendő  távolságtól  függően  átlag 

8.000-13.000 méter utazási magasságban repülnek. Ebben a magasságban a kerozin 

hajtóművekben  történő  elégetésekor  gáz-  és  részecske  kibocsátás  történik: 

széndioxid, nitrogénoxidok, vízgőz, szulfát- és koromrészecskék formájában.

A széndioxidot (CO2), mint az egyik legfontosabb üvegházhatású gázt a repülőgépek 

nagy mennyiségben bocsátják ki és az hosszabb ideig marad a légkörben, ahol az 

egyre növekvő koncentrációjának hatása, hogy felmelegíti a föld felszínét. 

A  nitrogénoxidok (NOx)  két közvetett hatást gyakorolnak az éghajlatra.  A napfény hatására ózont 

termelnek, ugyanakkor csökkentik a metán környezeti légköri koncentrációját. Az ózon és a metán 

erős üvegházhatású gázok. Az ózon legyőzi a metánhatást, így a végső eredmény a föld melegedése. 

A repülőgép által kibocsátott vízgőz közvetlen, ám csekély üvegházhatással jár, mert gyorsan elmossa 

a csapadék.  A nagy magasságban  kibocsátott  vízgőz azonban gyakran kondenzcsíkok kialakulását 

idézi  elő,  amelynek  hatása  a  föld  felszínének  további  felmelegedése.  A  kondenzcsíkok  ráadásul 

661 14933/05 (Presse 315-2005.XII.2.) 8-10. DE (német nyelven)
662 A javaslatot a Bizottság még nem, de az alábbi jelentést elkészítette: KOM (2006)676 A Bizottság 
közleménye a globális szén-dioxid-piac építéséről. Jelentés a 2003/87/EK irányelv 30. cikke alapján.
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pehelyfelhővé (jégkristályokból álló felhővé) alakulhatnak és a feltételezések szerint ezek is jelentős 

melegítő  hatással  járnak,  ezek  ma  azonban  még  rendkívül  bizonytalanok.  A  szulfát-  és 

koromrészecskék  közvetlen hatása sokkal kisebb, mint a repülőgépből kibocsátott többi anyagé. A 

korom elnyeli a hőt és melegítő hatással jár; a szulfátrészecskék visszaverik a sugárzást, és enyhe hűtő 

hatással  járnak.  Ezenkívül  befolyásolhatják  a  felhők  kialakulását  és  tulajdonságait. A  légi 

közlekedésből  származó  kibocsátások  üvegházhatása  2-4-szer  erősebb,  mint  a  szén-dioxid 

kibocsátások egyedüli effektusa663.

A repülés így jelentős mértékben járul hozzá az éghajlat változásához. Hiába nőtt az 

elmúlt 40 év alatt a repülőgépek üzemanyagának hatékonysága több, mint 70%-kal, a 

légi  forgalom  még  nagyobb  mértékű  növekedése  következtében  mégis  nőtt  az 

elégetett  üzemanyag  összmennyisége664.  Ennek  eredményeképpen  fokozódik  a 

repülés éghajlatra gyakorolt hatása: míg az EU Kiotói Jegyzőkönyv által ellenőrzött 

teljes kibocsátása 1990 és 2003 között 5,5%-kal csökkent665, az üvegházhatást okozó 

gázok nemzetközi  repülésből  származó kibocsátása viszont  73%-kal nőtt,  ami  évi 

4,3%-os növekedésnek felel  meg.  Annak ellenére,  hogy a  repülés  részesedése az 

üvegházhatást  okozó  gázok kibocsátásából  továbbra  is  alacsony (mintegy 3%),  a 

gyors növekedés visszaveti a más ágazatokban elért eredményeket. Ha a növekedés 

az eddigiekhez  hasonlóan folytatódik,  az  Európai  Unió repülőterein a  nemzetközi 

járatokból származó kibocsátás 2012-re 150%-kal nő 1990-hez képest, amely hosszú 

távon könnyen vezethet ahhoz,  hogy a repülés lesz az egyik legfőbb káros anyag 

kibocsátó szektor666.

1.3. LEHETSÉGES ESZKÖZÖK

A  légi  közlekedésből  származó  kibocsátások  csökkentése  érdekében  elsősorban 

technikai  intézkedésekkel lehet  fellépni,  mint  például  a  káros  anyag  kibocsátások 

korlátozása a kerozinfogyasztás csökkentésével, amely vagy egyéb új és könnyebb 

üzemanyagok  felhasználásával  lehetséges  vagy  az  aerodinamika  javításával. 

Másodsorban számításba jönnek az ún. repülésüzemi intézkedések, mint például a le-

és  felszállások  optimalizálása,  valamint  az  éjszakai  repülések  korlátozása. 

Harmadsorban pedig meg kell említenünk az ökonómiai eszközöket, amelyek jelenleg 
663 KOM (2005)459. 3-4.o.
664 KOM (2005)459. 2o.
665Az  Európai  Közösség  üvegházhatást  okozó  gázokra  vonatkozó  éves  nyilvántartási  jelentése 
1990-2003, és 2005-ös nyilvántartási jelentés.
666 KOM (2005)459. 2.o.
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a leghatékonyabbaknak tekinthetők. Ezek közül ma igen vitatott kérdés a kerozin, 

mint ásványi olaj adózás alóli mentességének feloldása az ellenszolgáltatás fejében 

végzett légi személy- és áruszállítás esetében, valamint a káros anyag kibocsátásra és 

a zajkibocsátásra vonatkozó landolási díjak. További megoldás lehet a szabályozó és  

az ökonómiai eszközök kombinálása, mint ahogyan ez a légi közlekedés kibocsátás-

kereskedelmi rendszerbe történő bevonásával is megvalósulhatna.

1.4. NEMZETKÖZI HÁTTÉR

Az  ENSZ  Éghajlatváltozási  Keretegyezmény  a  területiség  elvét  követi,  azaz 

valamely kibocsátást ahhoz az országhoz kell rendelni, amelynek területén az adott 

kibocsátás  keletkezett.  Természetesen  ezt  az  elvet  a  légi  közlekedésből  származó 

kibocsátások  tekintetében  nem lehet  maradéktalanul  alkalmazni.  Nem csak  azért, 

mert  a  Földünk  70%-át  óceán  borítja,  hanem  azért  is,  mert  a  határokat  átlépő 

repülések alakalmával nem egyértelmű, hogy az adott kibocsátás milyen arányban és 

melyik állam terhére írandó. Erre tekintettel a Keretegyezménynek a jelentéstételre 

vonatkozó  szabályai  akként  rendelkeznek,  hogy  a  nemzetközi  légi  közlekedés 

kibocsátásai  nem  számítandók  a  Szerződő  Fél  kibocsátásaihoz  és  a  nemzeti 

kibocsátásokról  szóló  jelentésben  külön  tételként  (ún.  „Memo  Items”-ként)  kell 

felsorolni667.  Ezzel ellentétben a tisztán nemzeti  repülésből származó kibocsátások 

beszámítandók a nemzeti kibocsátások összmennyiségébe. Tehát eddig a nemzetközi 

légi közlekedés ebből a szempontból különleges pozíciót élvezett, mivel a Szerződő 

Feleknek nem sikerült megegyezésre jutniuk azzal kapcsolatban, hogy megosszák-e 

– és ha igen, hogyan – a kibocsátásokért viselt felelősséget, így a Keretegyezmény a 

nemzetközi járatokból származó kibocsátással csak említés szintjén foglalkozik.

Következésképp  ezeket  a  kibocsátásokat  nem  érintik  a  Kiotói  Jegyzőkönyvet 

megerősítő fejlett országok által vállalt kötelezettségek sem668.

1.5. AZ ICAO SZEREPE

Mivel nem sikerült  megállapodni a felelősség megosztásának kérdéséről, a Kiotói 

Jegyzőkönyvről tárgyaló felek konkrét kötelezettséget róttak a fejlett országokra: az 
667 Ennek során a kibocsátásokat az eladott kerozin mennyiségéből állapítják meg.
668 A  nemzetközi  háttérről  lásd:  ERLING,  U.  M.:  Die  Einbeziehung  des  Luftverkehrs  in  den  EU-
Emissionshandel. UPR 2006/01, 5-7.o.
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1944-ben  a  chicagói  egyezmény  útján  létrejött  Nemzetközi  Polgári  Repülési 

Szervezeten  (ICAO669)  keresztül  kell  tevékenykedniük  a  repülésből  származó 

kibocsátás  korlátozásáért  vagy csökkentéséért.  Így a  légi  közlekedésből  származó 

kibocsátások szabályozásának hatáskörét nemzetközi jogi klímavédelmi rendszerből 

kilépve  az  ENSZ  egyik  szakosított  szervezetére  telepítették.  Az  ICAO  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvből  eredő  megbízás  alapján670 végzett  vizsgálatai  révén  arra  az 

álláspontra  jutott,  hogy  hosszútávon  a  kibocsátás-kereskedelmi  rendszer  tűnik  az 

egyik  leghatékonyabb  megoldásnak  a  légi  közlekedésből  származó  kibocsátások 

csökkentésére.  Az ICAO közgyűlése 2001-ben671 elfogadta az  önkéntes kibocsátás-

kereskedelmen keresztül  megvalósítandó  nemzetközi  nyílt  kibocsátás-kereskedelmi  

rendszer  fogalmát, majd 2004-ben672 hozzájárult ahhoz, hogy  a nemzetközi repülés 

bekerülhessen a már meglévő állami kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe. Az ICAO 

tagállamai673 azonban nem jutottak megállapodásra a szabályozás  szabványairól,  a 

CO2-kibocsátásokra  vonatkozó  büntetésekről,  és  kudarcot  vallott  a  megfelelő 

hatékonysági mutató azonosítása és elfogadása is. 

1.6. A KÖZÖSSÉGI CSELEKVÉS

Az ICAO-tól nem várható el, hogy globális döntéseket hozzon az egységes, konkrét, 

valamennyi  nemzet  által  végrehajtandó  intézkedésekről.  A  Közösség  a  globális 

repülés egyik legfontosabb szereplőjeként a fejlett országok által jelzett, nemzetközi 

repülésből  származó CO2-kibocsátás  mintegy feléért  felelős674.  Ugyanakkor  fejlett 

országok  szervezeteként  és  megerősítő  félként  az  Európai  Közösség  és  annak 

tagállamai  különleges  kötelezettségekkel  rendelkeznek  az  UNFCCC  és  a  Kiotói 

Jegyzőkönyv  értelmében.  Ennek  elismeréseképpen  a  hatodik  környezeti 

akcióprogramban675 az Európai Parlament és a Tanács speciális intézkedéseket jelölt 

ki  és  vállalt  a  repülésből  származó  üvegházhatású  gázok  kibocsátásának 

669 International Civil Aviation Organization
670 Kiotói Jegyzőkönyv 2. cikkely 2. pontja
671 33rd Session of the Assembly (Montreal 2001. szeptember 25. – október 5.)
672 35th  Session  of  the  Assembly  (Market-based  measures  regarding  aircraft  engine  emissions  – 
Appendix I) Montreal, 2004. szeptember 28. – október 8.
673 Lásd: http://www.icao.int
674103.411 a  202.779  Mt  CO2-ből  –  2002-es  adatok  az  I.  melléklet,  az  UNFCCC felei  jelentése 
alapján.
675Az Európai Parlament és a Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi 
környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról (HL L 242, 2002.09.10., 1.o.)
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csökkentésére,  amennyiben  az  ICAO  2002-ig  nem  hoz  ilyen  jellegű 

intézkedéseket676. Mivel erre 2003-ig nem került sor, 2004-ben a környezetvédelmi 

miniszterek  tanácsa  megismételte  a  felkérését.  Csak  2004-ben,  amikor  az  ICAO 

jóváhagyta  a  légi  közlekedés  nemzeti  kibocsátás-kereskedelmi  rendszerbe  történő 

bevonását,  nyújtotta  be  az  Európai  Bizottság  a  légi  közlekedésből  származó 

kibocsátások csökkentését szolgáló saját stratégiáját677.

Tekintettel  arra,  hogy  a  Kiotói  Jegyzőkönyvhöz  kapcsolódóan  a  közösségi 

kibocsátás-kereskedelmi  rendszer  hat  üvegházhatású  gázra  vonatkozik,  így  a  légi 

közlekedésből eredő kibocsátások közül csak a szén-dioxidra jelentene megoldást a 

közösségi  rendszer  kiterjesztése,  míg  a  vízgőz,  a  kéndioxid,  a  nitrogénoxid  és  a 

korom üvegházhatásaira  nem.  A vizsgálatok  szerint  a  széndioxid  azonban  a  légi 

közlekedésből eredő üvegházhatások mindösszesen egyharmadát jelenti, így felmerül 

a  kérdés,  hogy  a  légi  közlekedésből  származó  széndioxid  kibocsátás  közösségi 

rendszerbe  történő  bevonása,  nem  vezet-e  ökológiailag  téves  irányba.  Ezt 

megakadályozandó  a  nem  széndioxidból  eredő  üvegházhatásokat  egy  ún. 

elővigyázatossági  átlagtényezővel kívánja  a  Közösség  számításba  venni678.  Ez  a 

módszer  hiába  mutat  fel  gyakorlatiasságot,  számos  támadási  felületet  jelenthet, 

hiszen annak kérdése, hogy a légi közlekedésből származó egy tonna széndioxid más 

szektorokból  származó  három  tonna  széndioxid  mennyiségnek  felel-e  meg 

(tekintettel  a kibocsátásához kapcsolódó egyéb károsanyag-kibocsátásra),  igencsak 

vitatható.  Ezt  felismerve  a  Közösség  alternatív  megoldásként  fontolgatja,  hogy 

elsődlegesen a széndioxid kibocsátások bevonására kerül sor és ezzel párhuzamosan 

azonban kiegészítő  intézkedéseket  is  alkalmaznak,  mint  például  a repülőtéri  díjak 

differenciálását a NOx-kibocsátások alapján679.

Mivel  a  nemzetközi  légi  közlekedésből  származó  kibocsátások  nem  tartoznak  a 

Kiotói  Jegyzőkönyvben  vállalt  kötelezettségek  elszámolása  alá,  így  a  légi 

közlekedésből  eredő  kibocsátások  bevonása  előtt  a  kompatibilitást  is  meg  kell 

vizsgálni. Az államok ugyanis ezek vonatkozásában nem is rendelkeznek kibocsátási 

jogokkal  (ún.  Assigned  Amount  Units  –  AAUs)  a  nemzeti  nyilvántartásban.  Ez 

676 Akcióprogram 5. cikk (2) bekezdés iii. a) pontja
677 SEC(2005) 459.
678 KOM(2005) 459, 10.o.
679 KOM(2005) 459, 10.o.
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mindenképpen  problémákhoz  vezethet:  ha  például  egy  a  kibocsátás-kereskedelmi 

rendszer hatálya alá tartozó létesítmény egy tonna széndioxid-kibocsátáscsökkenést 

ér  el,  akkor azt  eladhatja  a légi  közlekedési  szektorban lévő kibocsátónak.  Mivel 

nincsen  egységes  nyilvántartás,  az  átruházást  követően  továbbra  is  egy  tonnányi 

széndioxid  kibocsátási  egység  marad  feleslegben  a  nyilvántartásban.  Így az  adott 

ország  könnyen  megteheti,  hogy  a  széndioxid-kibocsátását  egy  a  kibocsátás-

kereskedelem hatálya  alá  nem tartozó  területen  növeli.  Ez azonban azt  jelentené, 

hogy  az  egy  tonnányi  csökkentést  kétszer  veszik  figyelembe:  egyszer  a  légi 

közlekedésben,  egyszer  pedig  abban a  szektorban,  ahol  a  kibocsátás  növekedését 

engedélyezték, jóllehet csökkentés csak egyszer történt. Ezért a kibocsátási jogot a 

kötelezettségi periódus végén törölni kellene, hogy biztosítani lehessen a közösségi 

kibocsátási-rendszer  integritását.  A  Kiotói  Jegyzőkönyvvel  való 

összeegyeztethetőség érdekében ezért még külön szabályozás szükséges.

1.7. A BEVONANDÓ TERÜLETEK A LÉGI KÖZLEKEDÉSEN BELÜL

Alapvetően a légi  közlekedés  valamennyi  szereplője számításba jön a kibocsátás-

kereskedelmi  rendszerbe  történő  bevonáskor:  a  légi  közlekedést  üzemeltetők,  a 

repülőterek,  a  tankolást  végző  szolgáltató  cégek,  a  légi  közlekedést  menedzselő 

rendszerek vagy akár a repülőgépgyártók is. Azt a jogalanyt kell felelősnek tekinteni, 

amelyik a legközvetlenebb ellenőrzést gyakorolja a működtetett repülőgép típusa és 

annak  repülési  módja  fölött.  Ezért  az  Európai  Bizottság  megítélése  szerint  a 

közösségi kibocsátás-kereskedelmi rendszeren belül  a repülőgépek működtetőit kell 

felelős jogalannyá tenni680. Mindazonáltal a repülőgépek működtetőinek fogalma a 

légitársaságok  definíciójából  indul  ki,  így ez  alá  Európában  nem csak a  kb.  600 

légitársaság,  hanem  a  kb.  3.300  repülőgép  üzemeltető  is  tartozna,  amelyek  így 

szintén  a  kötelező  kibocsátási  kereskedelmi  rendszer  hatálya  alá  kerülnének.  A 

rendszer  ilyenfajta  kiterjesztése  azonban  a  kisebb  repülőgép-üzemeltetők  nagy 

számára  tekintettel  nem  tűnik  megfelelőnek,  hiszen  ezzel  tetemesen 

megnövekednének az igazgatási költségek anélkül, hogy ezzel jelentős kibocsátás-

csökkentést  érnének  el.  E  kisebb  üzemeltetők  vonatkozásában  célszerűnek 

mutatkozik  a  kibocsátás-kereskedelmi  irányelv  által  eddigiekben  is  alkalmazott 

680 KOM (2005)459. 7. pontja, 9.o.
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meghatározott  küszöbérték  alatti  létesítményeket  (itt  repülőgép-üzemeltetőket)  a 

rendszerből kizárni a 2003/87/EK irányelv 4. cikke szerint681. 

1.8. FÖLDRAJZI HATÓTÁVOLSÁG

A  légi  közlekedéssel  kapcsolatosan  különböző  lehetőségek  vannak  a  kibocsátás-

kereskedelmi rendszer területi hatályának meghatározására. Az Európai Közösségen 

belüli valamennyi repülés mellett célszerű lenne a Közösségből harmadik országba 

induló  repülésekre  is  kiterjeszteni  a  rendszer  alkalmazását,  ezen  túlmenően  a 

Közösség légterében történő valamennyi  repülésre is.  Mivel  a Közösség területén 

belüli repülések a légi közlekedésből származó széndioxid-kibocsátások mindössze 

40%-át  teszik  ki,  valóban  célszerűnek  mutatkozik  a  Bizottság  által  javasolt 

megoldás:  valamennyi  a  Közösség  repülőtereiről  induló  repülésre  kiterjeszteni  a 

kereskedelmi  rendszer  alkalmazását.  A  Bizottság  kénytelen  lesz  ezt  a  megoldást 

választani azért is, hogy az EU és a nem EU-repülőgép üzemeltetők között felmerülő 

versenytorzításokat  elkerülje.  Ebben a  helyzetben  azonban felmerül  az  is,  hogy a 

nem EU-repülőgép üzemeltetőkre történő kiterjesztés mennyiben egyeztethető össze 

a  nemzetközi  polgári  repülésekről  szóló  Chicagói  Egyezménnyel,  mivel  annak 

valamennyi EU tagállam (EU-25) szerződő fele és ezzel rájuk nézve az Egyezmény 

egyébként is kötelező erejű nemzetközi jogi előírásokat jelent. Az Egyezmény 12. 

cikke682 pedig  akként  rendelkezik,  hogy  a  repülésre  vonatkozó  nemzeti 

rendelkezéseket a Szerződő Államok összhangban tartják az Egyezmény értelmében 

időszakonként  meghatározott  rendelkezésekkel.  Nemzetközi  jogi  szempontból  ez 

csak  abban  az  esetben  jelentene  kötelezettségszegést,  amennyiben  az  EU-25  a 

kibocsátás-kereskedelemmel  eltérő  követelményeket  vezetne  be  a  repülésre  és  a 

repülési  műveletekre.  A  kibocsátás-kereskedelem  nem  határoz  meg  kibocsátási 

limitet,  hanem  csak  a  kibocsátásoknak  megfelelő  kibocsátási  jogok  leadásának 

681 vö. I. melléklet 2. ponttal., illetve az Irányelv 27. cikkével
682 12. cikk (Repülési szabályok)
A  Szerződő  Államok  intézkedéseket  foganatosítanak  annak  biztosítására,  hogy  a  területük  fölött 
repülő  vagy  műveleteket  végrehajtó  légijárművek,  valamint  saját  nemzetiségi  jelüket  viselő 
légijárművek bárhol tartózkodnak, megtartsák a repülésre és a repülési műveletekre vonatkozó helyi 
szabályokat  és  rendelkezéseket.  A Szerződő Államok kötelezettséget  vállalnak arra  is,  hogy saját 
hasonló tárgyú rendelkezéseiket a lehető legnagyobb mértékben összhangban tartják az Egyezmény 
értelmében időszakonként meghatározott rendelkezésekkel. […]
1971.  évi  25.  törvényerejű  rendelet  a  nemzetközi  polgári  repülésről  Chicagóban,  az  1944.  évi 
december  hó  7.  napján  aláírt  Egyezmény  és  az  annak  módosításáról  szóló  jegyzőkönyvek 
kihirdetéséről
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kötelezettségét  írja  elő,  amely  közel  áll  ahhoz,  hogy  a  fentiekben  említett 

követelményt jelentse a repülésre. Továbbá arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy 

a kibocsátás-kereskedelem önmagában nem csak a kibocsátási egységek leadásának 

kötelezettségéből áll, hanem ebből kifolyólag még szükséges a részletes ellenőrzési 

és jelentéstételi kötelezettség bevezetése is. Az éghajlati hatások meglévő elkerülési 

opciói  egy  repülő  üzemeltetésekor  a  repülési-  és  közlekedési  navigáció  központi 

területét  érintik.  Hiszen a technikai előírásokon kívül, mint például a repülőgépek 

hajtóműveinek  és  aerodinamikájának  javítása  mellett  csak  a  repülés(i  forgalom) 

elkerülésének  lehetőségei  állnak  rendelkezésre.  Ide  tartoznak  a  repülési  utak 

optimalizálása, az utazási magasság csökkentése, valamint az éghajlati szempontok 

figyelembevétele.  Mivel ezek a megelőző lehetőségek ténylegesen a repülési  és a 

közlekedési  navigációt  érintik,  a  valamennyi  a  Közösség  repülőtereiről  induló 

repüléseknek  a  közösségi  kibocsátás-kereskedelmi  rendszerbe  történő  bevonása  a 

nemzetközi  polgári  repülésekről  szóló  Chicagói  Egyezménnyel  való 

összeegyeztethetőség szempontjából kritikus lehet.

2. A LÉGI KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ KIBOCSÁTÁSOK FIGYELEMBEVÉTELE - NYÍLT, ZÁRT 

VAGY FÉLIG NYÍLT RENDSZER ALKALMAZÁSA 

A  légi  közlekedésből  származó  kibocsátásokat  figyelembe  lehet  venni  egyéb 

szektorok  kibocsátásaival  együtt  vagy  izoláltan  is.  Az  ICAO  három  rendszert 

különböztetett meg:683

- Nyílt  rendszerben  a  nemzetközi  légi  közlekedés  valamennyi  kibocsátást  a 

többi  kibocsátással  azonos  módon  kezelik  akként,  hogy  a  kibocsátások 

csökkentése  vagy  korlátozása  nemzetközi  jogi  kötelezettségként  egy 

kibocsátási  kontingensen  alapulna.  Ennek  megfelelően  szupranacionális 

szinten  lehetséges  lenne,  hogy  az  eredetileg  a  légi  közlekedés  keretében 

megszerezett jogosultságot az ipar szerezze meg és azt felhasználja. Mindez 

természetesen  fordítva  is  lehetséges.  Ez  a  rendszer  lehetővé  tenné  az 

interszektorális kereskedelmet.

683 Statement from the ICAO to the Eleventh Session of the UNFCCC Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice (SBSTA), Bonn 1999; GANDER, Sue – HELME, Ned: Emissions Trading is an 
Effective, Proven Policy Tool for Solving Air Pollution Problems. ICAO Journal Vol. 54 (7), 1999/9, 
12.o.
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- A zárt rendszer azt jelenti, hogy a nemzetközi légi közlekedésből származó 

kibocsátásokat elszigetelten kezelnék akként, hogy mind az ipar, mind a légi 

közlekedés  számára  különálló  kibocsátási  kontingens  létezne.  Így 

szupranacionális  szinten  az  egyes  szektorokból  származó  kibocsátási 

jogosultságokat csak az adott szektor kibocsátásaira lehet felhasználni. Ennek 

megfelelően  ez  a  rendszer  nem  teszi  lehetővé  az  interszektorális 

kereskedelmet.

- Félig  nyílt  rendszer,  amelyben  a  légi  közlekedés  kibocsátásait  izoláltan 

kellene  kezelni  és  a  nemzetközi  légi  közlekedés  részére  a  kibocsátási 

jogosultságok  hatékonysági  kritériumok  szerint  kerülnének  kiosztásra; 

további kibocsátási jogosultságokhoz viszont akár a nyílt piacon is lehet jutni. 

A fenti három rendszer közül az ICAO ismételten és egyértelműen a nyílt rendszer 

mellett tette le a voksot. A nyílt rendszer mellett szól, hogy lehetővé teszi a Kiotói 

Jegyzőkönyvből  eredő  kötelezettségekkel  való  kompatibilitást.  A  zárt  rendszer 

ugyanis a légi közlekedésből származó kibocsátást teljesen korlátok közé szorítaná. 

A  légi  közlekedés  növekedése  csak  a  rendszer  által  előírt  kereten  belül  lenne 

lehetséges.  Ez  leginkább  a  technikai  feltételek  optimalizálását  követelné  meg. 

Mindenképpen  elgondolkodtató,  hogy  éppen  a  nemzetközi  légi  közlekedés  nagy 

távolsági  szakaszain  a  megtakarítási  potenciál  igencsak  korlátozott.  Ezen  kívül  a 

repülőgépnek,  mint  szállítási  eszköznek  nincsen  alternatívája.  A  vegyes  rendszer 

(félig  nyílt  rendszer)  pedig  alkalmas  lehetne  a  zárt  és  a  nyílt  rendszer 

környezetvédelmi szempontú előnyeinek az egyesítésére.684

3. EGYÉB LEHETŐSÉGEK

A légi közlekedés kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe történő bevonásán túl számos 

közösségi és tagállami eszköz alkalmas még a repülés éghajlatra gyakorolt  hatása 

további csökkentésére, noha csak korlátozott mértékben és kizárólag hosszú távon. A 

közvélemény  szélesebb  körű  tájékoztatásán  kívül  ide  sorolható  az  alternatív 

közlekedési  lehetőségek  teljesítményének  és  versenyképességének  növelése,  a 

684 SIEBERG, Ch.: Emissionshandel im Luftverkehr. NVwZ 2006/2, 141-144.o.
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kutatás,  a  légiforgalmi  szolgáltatás,  valamint az  energia  megadóztatása,  melyek 

közül itt ez utóbbit vizsgáljuk meg közelebbről.

3.1. AZ ENERGIA MEGADÓZTATÁSA, MINT LEHETSÉGES ESZKÖZ

A tagállamok jelenleg is alkalmazzák az energia megadóztatását más területeken, de 

a gazdasági célú repülés üzemanyagára eddig még nem került bevezetésre, pedig ez 

jelentős mértékben hozzájárulhatna a környezetvédelmi költségek beépítéséhez és a 

CO2-kibocsátás csökkentéséhez. Az energiatermékek és a villamos energia közösségi 

adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi irányelv685 elfogadását 

követően  a tagállamok  belföldi  repülőjáratok esetében bevezethetik  az üzemanyag 

megadóztatását.  A  belföldi  repülőjáratok  üzemanyagának  megadóztatását  USA, 

Japán és India már bevezette, az Európai Unió tagállamai közül eddig azonban csak 

Hollandia tette meg. Kölcsönös megállapodással a hatályos közösségi jogszabályok 

értelmében be lehet vezetni két tagállam között közlekedő járatok üzemanyagának 

megadóztatását.  Ebben  az  esetben  ez  minden  közösségi  szállítóra  vonatkozna.  A 

nemzetközi  járatok  esetében  azonban  bevett  gyakorlat  volt  a  repülőgép 

üzemanyagának adózás alóli mentesítése. A jogilag kötelező erejű mentességeket a 

kétoldalú, légi közlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodások (az ún. ASA686-k) 

tartalmazzák.687 Nehéz  lenne  tehát  elkerülni  a  közösségi  szállítók  hátrányos 

megkülönböztetését  azokon  az  útvonalakon,  ahol  a  hatályos  ASA-k  szerint 

adómentességet élvező Unión kívüli szállítók is forgalmi jogokkal rendelkeznek.688 

Ebből a szempontból jelentősek azok az ítéletek, amelyeket az Európai Közösségek 

Bírósága 2002. november 5-én hozott  a  „nyitott  égbolt”  ügyekben689,  hiszen ezek 

indították  el  az  Európai  Közösség  repülési  külkapcsolatainak  átfogó  reformját.  E 

folyamat részeként a közösségi tagállamok és az EU-n kívüli országok között kötött 

több mint  200 ASA-t úgy módosították,  hogy lehetőség nyíljon a közösségi  és a 

685 HL L 283, 2003.10.31., 51.o.
686 Aviation Services Agreement
687Téves  az  a  megállapítás,  miszerint  az  1944-es  chicagói  egyezmény  kizárja  a  repülőgépek 
üzemanyagárának  megadóztatását,  hiszen  az  csak  a  tranzitszolgáltatáshoz  használt  repülőgépek 
esetében zárja ki megadóztatását: ez a rendelkezés egyszerűen a kettős adózást hivatott megelőzni.
688 E  megállapodások  a  forgalmi  jogokat  és  a  nemzetközi  légi  szolgáltatásokra  vonatkozó  egyéb 
kérdéseket szabályozzák.
689Ezekben az ügyekben a Bizottság intézkedéseket foganatosított nyolc (Németország, Luxemburg, 
Belgium,  Ausztria,  Finnország,  Svédország,  Dánia,  Egyesült  Királyság  és  Észak-Írország)  olyan 
tagállammal  szemben,  amelyek  kétoldalú  ASA-kat  írtak  alá  az  USA-val.  (C-466/98,  C-467/98, 
C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98, C-476/98)
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Közösségen  kívüli  szállítóknak  szolgáltatott  üzemanyag  egyenlő  alapú 

megadóztatására. 

A  leggyakoribb  kifogás  a  kerozin-adó  bevezetésével  szemben  a  már  említett 

Chicagói Egyezmény,  amely valóban megtiltja a kerozin adóztatását,  azonban ezt 

nem a belföldi repülésekre, hanem csak a nemzetközi repülésekre érti. Az európai 

energiadó-irányelv690 2003-ig még tartalmazta a kerozin megadóztatásának tilalmát691 

a kereskedelemi célú légi közlekedésre. A nemzetközi repülésekre bevezetett tilalmat 

azonban az új energiaadó-irányelv692 2004. január 1-jével hatályon kívül helyezte.693 

Az új irányelv kifejezetten rámutat a kerozin-adó kivetésének lehetőségére a belföldi 

légi közlekedésben.694 A kerozin-adó közösségi szintű bevezetésére még várni kell, 

tekintettel arra, hogy az eddigi javaslatokat főként a déli tagállamok megvétózták. 

Mivel  még  az  Európai  Alkotmányról  szóló  Szerződés695 sem módosított  az  adók 

kérdésében fennálló egyhangúság követelményén, belátható időn belül nem várható 

változás.  Így  a  belföldi  adóztatáson  túl  a  tagállamoknak  az  az  egy  lehetőségük 

marad, hogy a légi közlekedésről szóló egyezményt meghatározott tagállamok között 

újra tárgyalják és ezen államok között  a határon átnyúló repülésekre kerozin-adót 

vezetnek be. Az energia megadóztatásának szélesebb körű alkalmazása a repülésre a 

fentiek tükrében nem tekinthető a repülés éghajlatváltozásra gyakorolt hatása elleni 

rövid és hosszú távú küzdelem kulcselemének.

4. ÖSSZEFOGLALVA

A  légi  közlekedésből  eredő  üvegházhatású  gázok  kibocsátásának  szabályozása  a 

nemzetközi  környezeti  jogból eddig igencsak  kiszorult,  jóllehet  a  légi  közlekedés 

mind  nagyobb  mértékű  fejlődése  egyre  nagyobb  jelentőséggel  és  hatással  bír  az 

690 A Tanács 92/81/EGK irányelve az ásványi olajok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról 
(HL L 316, 1992.10.31., 12.o.)
691 8. Cikk (1) bekezdés b) pontja szerint mentesül a harmonizált jövedéki adó alól: „- a magáncélú, 
szabadidős repülés kivételével, a légi közlekedés részére üzemanyagként felhasznált ásványolaj.”
692 A Tanács 2003/96/EK irányelve az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási 
keretének átszervezéséről (HL L283, 2003.10.31., 51.o.)
693 PACHE,  E.:  Möglichkeiten  der  Einführung  einer  Kerosinsteuer  auf  innerdeutschen  Flügen. 
Rechtsgutachten im Auftrag des Umweltbundesamtes, Würzburg 2005, 47.o.
694 14. cikk (2) bekezdés
695 III-171. cikk
„A Tanács európai törvényben vagy kerettörvényben intézkedéseket állapít meg a forgalmi adók, a 
jövedéki  adók  és  a  közvetett  adók  egyéb  formáira  vonatkozó  jogszabályok  olyan  mértékű 
harmonizálására,  amilyen  mértékben  az  ilyen  harmonizáció  a  belső  piac  létrehozásához  vagy 
működéséhez és a verseny torzulásának elkerüléséhez szükséges. A Tanács az Európai Parlamenttel és 
a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően, egyhangúlag határoz.”
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éghajlatváltozásra.  A  légi  közlekedés  kibocsátás-kereskedelmi  rendszerbe  történő 

bevonásával  a  Közösség  az  ICAO  által  támogatott  nyílt  rendszer  bevezetésére 

törekszik.

Tekintettel  arra,  hogy a  légi  közlekedésre  visszavezethető  üvegházhatás  igencsak 

komplex és számos vegyi és fizikai tulajdonságtól függ, kezdetben ésszerűnek tűnik, 

a rendszer hatályát  a légi  közlekedés  által  kibocsátott  üvegházhatású gázok közül 

kizárólag  a széndioxidra  kiterjeszteni.  A rendszer  hatálya  alá  tartozó  üzemeltetők 

körének meghatározása során mindenképpen megfontolandó a kisebb repülőgépek 

üzemletetőinek  mentesítése  a  rendszer  hatálya  alól,  hiszen  ez  több  igazgatási 

költséggel járna, mint amekkora kibocsátás-csökkentéssel. A kibocsátás-csökkentés 

kettős elszámolása elkerülése végett külön eljárási szabályok bevezetése szükséges. 

További  probléma  még  az  Unióból  kifelé  irányuló  valamennyi  légi  közlekedés 

bevonásának  összeegyeztetése  a  polgári  repülésről  szóló  Chicagói  Egyezmény 

előírásaival. Ezeknek a problémáknak a tükrében kell az Európai Bizottság repülési 

munkacsoportjának  –  amelyet  az  európai  éghajlat-változási  program  keretében696 

hoztak  létre  –  kidolgoznia  azokat  a  módszereket,  amelyek  a  légi  közlekedés 

kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe való beépítésére és szabályozásának részleteire 

vonatkoznak. Ezek pedig már bekerülnek a rendszer hatályos keretének folyamatban 

lévő felülvizsgálatába697.

Végül nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a légi közlekedési szektor a 

kibocsátási  jogok  piacán  inkább  vevőként,  mint  eladóként  fog  fellépni,  amely 

minden  bizonnyal  a  kibocsátási  jogok  árának  emelkedésével  fog  járni.  A  légi 

közlekedésben  résztvevő  üzemeltetők,  akik  a  kibocsátási  kereskedelmi  rendszer 

hatálya alá tartoznak, a felmerülő többletköltségeiket várhatóan az utasokra hárítják,

megnövelve ezzel a repülés költségeit.

696Az  európai  éghajlatváltozási  program  több  érdekelt  felet  összehozó  konzultációs  folyamat, 
amelyben együttműködik a Bizottság, a nemzeti szakértők, az ipar és a civil társadalom. 
697 Lásd a 2003/87/EK irányelv 30. cikkét
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6. RÉSZ

A kibocsátási jogok kereskedelmének egyes jogi 

kérdéseiről

I. FEJEZET

KIBOCSÁTÁSI JOGOK KERESKEDELME ÉS AZ IPPC-IRÁNYELV 

KAPCSOLATÁRÓL698

A közösségi  rendszer  bevezetésével  felvetődik  annak kérdése,  hogy az új  eszköz 

milyen  viszonyban  lesz  a  többi,  meglévő,  szintén  a  klíma  védelmét  szolgáló 

környezetpolitikai  eszközzel,  mint  például  a  környezetszennyezés  integrált 

szennyezés-  és  megelőzésről  szóló  irányelv  (továbbiakban:  IPPC-irányelv699) 

technikai  előírásaival,  a  környezetvédelmi  megállapodásokkal700,  valamint  az 

energiaadóval. Ezek közül a kereskedelmi rendszer IPPC-irányelvhez való viszonyát 

vizsgálom, tekintettel arra, hogy az Irányelv hatálya számos az IPPC-irányelv hatálya 

alá  tartozó  létesítményre  kiterjed.  Így tagállamoknak  lehetőséget  kellett  teremteni 

arra, hogy a kibocsátási jogok kereskedelmében résztvevő létesítményekre vonatkozó 

engedélyezési  eljárást  az  IPPC-irányelvvel  kombinálhassák,  azt  arra  építhessék, 

anélkül  hogy  az  engedély  különös  fajtája  és  annak  mindenkori  céljai 

megkérdőjeleződnének701.

698 Az  IPPC-irányelvről  lásd:  FODOR L.: Az  Európai  Unió  integrált  szennyezés-megelőzési  és  
ellenőrzési  (IPPC-) szabályai.  In:  FODOR L.  (szerk.):  A környezetvédelmi  szabályozás  elmélete  és 
gyakorlata, Lícium-Art, Debrecen, 2003, 125-134.o.; FODOR L.: Integratív környezetjog. Bíbor Kiadó, 
Miskolc, 2000, 97-110.o.
699 A Tanács 1996. szeptember 24-ei a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
szóló 96/61/EK irányelve HL L, 257., 1996.10.10., 26.o.
700 A  Bizottság  elképzelései  szerint  a  környezetvédelmi  megállapodások  a  kibocsátási  egységek 
nemzeti kiosztási terveinek elkészítésénél hasznos alapként szolgálhatnak.
701 Irányelv  8.  cikke  szerint  „a tagállamok  megteszik  az  ahhoz szükséges  intézkedéseket,  hogy a 
96/61/EK irányelv I. mellékletében megjelölt tevékenységeket folytató létesítmények üvegházhatású 
gázra vonatkozó kibocsátási engedélyeinek kiállításához meghatározott feltételek, illetve a kapcsolódó 
engedélyezési  eljárás összhangba kerüljön a fenti irányelv által szabályozott  engedély feltételeivel, 
illetve eljárásával. Az irányelv 5., 6., és 7. cikkében foglalt követelmények beépíthetők a 96/61/EK 
irányelvben előírt eljárásokba.
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1. AZ IRÁNYELV-JAVASLAT ÉS AZ IPPC-IRÁNYELV702

Az  Irányelv-Javaslat  elkészítésének  egyik  legnagyobb  kihívása  az  volt,  hogy 

megteremtse az új  közösségi eszköz helyét  egy már létező közösségi másodlagos 

környezeti  joganyagban  akként,  hogy  az  annak  szerves  részévé  tudjon  válni.  A 

Bizottság  a  jogalkotási  folyamat  során  abból  indult  ki,  hogy a  kibocsátási  jogok 

kereskedelme,  mint  új  környezetjogi  eszköz  ne  szorítsa  ki  az  eddigi  közösségi 

klímapolitikai  eszközöket,  hanem  azokat  kiegészítve  tovább  erősítse  a  Közösség 

ezirányú  cselekvéseit,  így  azokkal  együtt  harmonizáltan  működjön703.  Ennek 

megfelelően  elsődlegesen  az  IPPC-irányelvvel  kellett  az  új  eszköz  szabályozását 

összehangolni704.

2. AZ IPPC-IRÁNYELV ÉS A KLÍMA VÉDELME

Az IPPC-irányelv célja a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése, 

ennek érdekében olyan intézkedéseket határoz meg, amelyeket a hatálya alá tartozó 

tevékenységekből származó szennyező anyagok kibocsátásának megelőzésére vagy, 

ahol  az  nem  lehetséges,  a  levegőbe,  vízbe  vagy  a  talajba  történő  kibocsátások 

csökkentésére dolgoztak ki, beleértve a hulladékokkal kapcsolatos intézkedéseket, a 

környezet  egészének  magas  szintű  védelme  érdekében705.  Az  IPPC-irányelvben  a 

környezeti  szennyezés  fogalma  igen  tágan került  meghatározásra706,  bár  a  klímát, 

mint  védendő  javat  nem  tartalmazza.  Ezért  felvetődik  a  kérdés,  hogy  az  IPPC-

irányelv  csak  közvetve  szolgálja-e  a  klíma  védelmét  (a  levegő,  a  víz  és  a  talaj 

védelme útján) vagy a klíma védelme annak közvetlen célja is egyben? A kérdést 

702 A  Tanács  1996.  szeptember  24-i  96/61/EK  irányelve  a  környezetszennyezés  integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257, 1996. 10.10., 26-40.o.) (továbbiakban: IPPC-irányelv)
703 „Az üvegházhatású gázok kibocsátás-kereskedelméről az Európai Unióban” című Zöldkönyv 
KOM  (2000)  87  endg.  6.o.,  valamint  KOM(2001)  581.  Vorschlag  für  eine  Richtlinie  des 
Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  über  ein  System  für  den  Handel  mit 
Treibhausgasemissionsberechtigungen  in  der  Gemeinschaft  und  zur  Änderung  der  Richtlinie 
96/61/EG des Rates 9.o.
704 Az új  eszköz  az  IPPC-irányelvvel  szembeni  lehetséges  veszélyeiről  és  ellentmondásairól  lásd: 
FRENZ, W.: Zertifikathandel, freiwillige Anstrengungen der Wirtschaft und Stand der Technik – Teil 2.  
et 2003/9, 595-597.o., valamint: FRENZ, Walter: Emissionszertifikathandel und Immissionsschutzrecht. 
RdE 2003/2, 32-33.o.
705 IPPC-irányelv 1. cikk
706 IPPC-irányelv 2. cikk 2. pontja: „környezetszennyezés”: az emberi tevékenység eredményeképpen 
anyag,  rezgés,  hő vagy zaj közvetlen vagy közvetett kibocsátása a levegőbe, talajba vagy a vízbe, 
amely veszélyt jelenthet az emberi egészségre vagy a környezet minőségére, kárt okozhat az anyagi 
javakban,  illetve  akadályozza  vagy  zavarja  a  környezet  élvezetét  vagy  annak  más  jogszerű 
használatát;”

219



mindenképpen  az  IPPC-Irányelv  céljainak  tükrében  kell  megválaszolni. 

Vitathatatlan,  hogy az IPPC-irányelv  az integratív  megközelítést  követi.  Az általa 

védendő terület  felöleli  mind  a  közvetlen,  mind  a  közvetett,  a  három környezeti 

elemet  (levegő, víz,  talaj)  terhelő kibocsátásokat,  de a klíma csak annyiban kerül 

védelem  alá,  amennyiben  az  említett  környezeti  elemeket  terhelő  hatások  azt  is 

terhelik.  Az pedig  tényként  állapítható  meg,  hogy a  klímavédelem több  ennek  a 

három környezeti elemnek a védelménél.

Alapvetően az IPPC-irányelv teremtette meg a környezetszennyezés megelőzésének 

és csökkentésének általános  kereteit707,  amely az üvegházhatású gáz kibocsátására 

vonatkozó  engedélyek  kiadására  is  alkalmas.  A  tagállamoknak  az  IPPC-irányelv 

alapján  biztosítaniuk  kell,  hogy  a  létesítmények  üzemeltetésekor  valamennyi  a 

környezeti  szennyezések  integrált  megelőzése,  illetve  csökkentése  érdekében 

szükséges  intézkedést  megtegyék  a  környezet  egésze  magas  szintű  védelmének 

eléréséért. A magas szintű védelem mellett az integratív megközelítésre azért is volt 

szükség,  hogy  a  Közösség  ezzel  is  elősegítse  a  fenntartható  fejlődés  elvének 

alkalmazását,  ezáltal  egyrészről az  emberi  tevékenység  és  a  gazdasági-társadalmi 

fejlődés, másrészről a természeti erőforrások és a természet regenerálódási képessége 

közötti,  fenntartható egyensúly felé vezető folyamatban biztosít  elsőbbséget708.  Az 

IPPC-irányelv  intézkedései  közül  ki  kell  emelnünk  az  energiahatékonyság 

követelményét,  mint  alapkövetelményt709,  melynek  érvényesülése  vitathatatlanul  a 

klíma  védelmét  szolgálja,  mivel  az  energia  hatékony  felhasználása  esetében 

kevesebb energiára van szükség, melynek előállítása csak jelentős üvegházhatású gáz 

kibocsátása  mellett  lehetséges.  Mindezek  a  rendelkezések  arra  engednek 

következtetni,  hogy  az  IPPC-irányelv  közvetlenül  rendeli  védeni  a  klímát,  mint 

védendő javat. Ezt az álláspontot képviseli SATTLER is710, míg WOLF711 szerint a klíma 

védelme az IPPC-irányelv keretében csak annak 1. cikkében meghatározott védendő 

elem: a levegő védelméből vezethető le. Abban viszont megegyeznek az álláspontok, 

hogy  a  CO2-kibocsátásokat  az  IPPC-irányelv  értelmében  környezeti 

707 IPPC-irányelv Preambulumának (9) bekezdése
708 IPPC-irányelv Preambulumának (2) bekezdése
709 3. cikk Az üzemeltető alapvető kötelezettségeinek általános elvei 
[…] d) az energiát hatékonyan használják;
710 SATTLER, A.: i.m. 136.o.
711 WOLF, J.: Umweltrecht. C.H.Beck Verlag, München, 2002, Rdnr. 87.
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szennyezéseknek  kell  tekintenünk,  mivel  azok  az  abban  szabályozott  három 

környezeti elemet szennyezik.

3. AZ IPPC-IRÁNYELV ÉS A KIBOCSÁTÁSI JOGOK KERESKEDELME

A kibocsátási jogok kereskedelmére, mint új környezetjogi eszközre vonatkozó jogi 

szabályozást  számos  tagállamban712 egy  kiforrott  és  kidolgozott  engedélyezési  (a 

létesítmény  üzemeltetésére  vonatkozó)  rendszerrel  kell  összekapcsolni  és 

összehangolni,  annál  is  inkább,  mert  ez  utóbbi  már  sikeresen hozzájárult  a  káros 

anyagokkal szembeni küzdelem terén elért eredményekhez713, így nem lenne ésszerű 

annak lebontása. Az IPPC-irányelv módosítására azért kellett sort keríteni, mert a két 

irányelv  között  számos  átfedés  található:  egyrészt  a  két  irányelv  által  érintett 

létesítmények engedélyezését, másrészt az érintett kibocsátások körét illetően.

Az IPPC-irányelv értelmében a megelőzés elvét leginkább akként kell érvényesíteni, 

hogy  a  hatóságok  az  integrált  engedély  kibocsátásának  feltételeként  vizsgálni 

kötelesek, hogy a pontforrások esetében az adott létesítményre (mind a létesítmény 

kialakítása,  mind  annak  üzemeltetése  során)  az  elérhető  legjobb  technikának714 

megfelelő  kibocsátás-csökkentő  intézkedések  kerülnek-e  elfogadásra.  Miután  az 

IPPC-irányelv éppen a standardizálás irányába „tereli” az elérhető legjobb technika 

követelményének  előírásával  a  létesítményeket  és  azok  üzemeltetőit,  addig  a 

kibocsátási jogok kereskedelme éppen az individuális megoldások felé mutat, amikor 

is az üzemeltetőre bízza a kibocsátás-csökkentés módját715. Ezt az ellentmondást a 

712 Mint  például  Németországban  vagy  Ausztriában,  ellentétben  az  USA-val,  amely  egy  kevésbé 
kimunkált engedélyezési rendszerrel rendelkezik az ipari létesítmények üzemeltetése vonatkozásában.
713 KOCH, H-J. – WIENEKE, A.: Klimaschutz durch Emissionshandel. DVBl. 2001/4, 1092.o.
714 (BAT – Best Available Technology) Ezalatt az IPPC-irányelv 2. cikk 11. pontja szerint  11. „az 
elérhető  legjobb  technikák”:  a  tevékenységek  fejlődésében  és  működési  módszereikben  a 
leghatékonyabb és  legelőrehaladottabb  szint,  amely jelzi  egyes  technikák gyakorlati  alkalmasságát 
arra,  hogy alapját képezzék a kibocsátási határértékeknek, melyeket  a kibocsátások és a környezet 
egészére való hatás megelőzésére vagy, ahol az nem lehetséges, a csökkentésére állapítanak meg:
- „technikák”: magukban foglalják az alkalmazott technológiát, valamint a létesítmény tervezésének, 
építésének, karbantartásának, üzemeltetésének és leállításának módját, 
– „elérhető”: azok a technikák, amelyeket olyan mértékben fejlesztettek ki, hogy azok alkalmazhatók 
legyenek  a  vonatkozó ipari  ágazatban  gazdaságilag  és  műszakilag  képviselhető  feltételek  mellett, 
figyelembe véve a költséghaszon arányokat, függetlenül attól, hogy a kérdéses tagállamban az adott 
technikákat  alkalmazzák,  illetve  előállítják  vagy  sem,  olyan  mértékig,  amíg  azok  az  üzemeltető 
számára ésszerűen hozzáférhetők,
–  „legjobb”:  a  leghatékonyabb  technika  a  környezet  egésze  magas  szintű  védelmének  elérése 
érdekében.
715 SATTLER, A.: i.m. 138.o.
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Bizottság  már  a  közösségi  jogalkotás  korai  szakaszában  megállapította,  melynek 

feloldására a Zöldkönyvben két alternatívát vázolt fel716: Az egyik szerint azokat a 

kibocsátási engedélyeket is – amelyek az adott üvegházhatású gázra vonatkoznak – a 

kereskedelem tárgyává kellene tenni, azaz az engedélyekkel is lehetne kereskedni, 

míg  a  másik  szerint  –  amely  végül  megvalósítást  nyert  –  a  kibocsátási  jogok 

kereskedelmét teljesen el kell választani a technikai előírásoktól, amely azt jelentené, 

hogy a  kereskedelem hatálya  alá  nem vont  üvegházhatású  gázok vonatkozásában 

ezek  a  technikai  előírások érintetlenül  továbbra  is  fennmaradnának.  Végül  utolsó 

alternatívaként annak lehetőségét vázolta fel a Zöldkönyv, hogy az elérhető legjobb 

technika minimum követelményei kerüljenek beépítésre a kibocsátási egységek első 

kiosztásának eljárásába.

Mindezekre tekintettel az Irányelv az IPPC-irányelvet akként módosította717, hogy az 

IPPC-engedély  a  jövőben  nem  tartalmazhat  kibocsátási  határértékeket  a 

kereskedelem hatálya alá tartozó tevékenységek vonatkozásában. Azaz a kibocsátási 

kereskedelem hatálya alá tartozó tevékenységek tekintetében az adott üvegházhatású 

gáz (jelen esetben a CO2) közvetlen kibocsátásokra (amelyekre egyébként az IPPC-

irányelv kiterjed) ne lehessen kibocsátási határértékeket megállapítani, illetve azért, 

hogy a tagállamok az IPPC-irányelv szerinti  egyéb követelmények sérelme nélkül 

szabadon dönthessenek úgy,  hogy a tüzelőberendezésekre vagy a telephely egyéb 

szén-dioxidot  kibocsátó  egységeire  nem  vezetnek  be  energiahatékonysággal 

kapcsolatos követelményeket.

Fentiekkel szemben a kibocsátási jogok kereskedelme a diffúz források szabályozását még nem érinti, 

a klíma politikában azonban a termékek előállítására vonatkozó technikai előírások továbbra is nagy 

jelentősséggel  bírnak.  Ez  főként  a  kibocsátási  jogok  kereskedelmébe  jelenleg  még  be  nem  vont 

területeket  érinti,  úgy mint  a  háztartásokat,  a  közlekedést.  Ezeken a területeken  azonban érdemes 

figyelemmel lenni arra, hogy az energiahatékony termékeket lényegesen gyorsabban lehet a piacon 

bevezetni,  különösen  azok  technikai  előírásaira,  gazdasági  és  adójogi  kedvezményeire,  az  ipar 

önkéntes  kezdeményezéseire  és  a  környezeti  megállapodásokra,  a  fogyasztók  jobb  tájékoztatására 

(mint például az öko-címke) tekintettel718.

716 KOM (2000) 87 endg. Grünbuch zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der Europäischen 
Union 8. Politikoptionen im Hinblick auf Synergieeffekte mit sonstigen Politiken und Maßnahmen 
8.1. Der Bezug zu technischen Vorschriften 23-24.o.
- Vorschriften über umweltschädigende Emissionen von Industrieanlagen („Punktquellen“)
- Produktnormen („diffuse Quellen“)
717 Az  Irányelv-Javaslat 26. cikke az IPPC-Irányelv 9. cikk (3) bekezdését további albekezdésekkel 
egészíti ki.
718 KOM (2000) 87 (endg.) Grünbuch zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der Europäischen 
Union 8. Politikoptionen im Hinblick auf Synergieeffekte mit sonstigen Politiken und Maßnahmen 
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Mivel a kibocsátási jogok kereskedelme jelenleg csak a CO2-kibocsátásokra terjed ki, 

a  további  üvegházhatású  gázok  és  egyéb  káros  kibocsátások  tekintetében  a 

kibocsátási  jogok  kereskedelme  nem  szolgál  semmilyen  változással,  hiszen  ezek 

vonatkozásában  a  létesítményeknek  a  jövőben  is  be  kell  tartaniuk  az  előírt  és 

meghatározott  kibocsátási  határértékeket.  Így  az  üvegházhatású  gázok  nagyobb 

volumenű kibocsátását – mely elméletileg további kibocsátási jogok megvásárlásával 

válna lehetővé – az egyéb károsanyag kibocsátásra719 a környezetjogi közigazgatási 

úton  meghatározott  kibocsátási  határértékek  megakadályozzák.  Így  végső  soron, 

mint  biztonsági  szelep  mégiscsak  a  közigazgatási  szabályozás  és  annak  eszközei 

állnak  helyt  az  új  klímapolitikai  eszköz  hatékonyságáért.  A  létesítmények 

üzemeltetői csak annyiban tudják a kibocsátási jogaikat kihasználni, amennyiben azt 

az  egyéb  kapcsolt  kibocsátások határértékei  lehetővé  teszik a  számukra.  Továbbá 

figyelemmel  kell  lenni  arra a jelenségre is,  amikor  az üzemeltető által  meghozott 

intézkedések  az  egyéb  kapcsolt-kibocsátásokra  előírt  határértékek  betartása 

érdekében  nagyon  gyakran  növekvő  CO2-kibocsátáshoz  vezetnek720.  Ebben  a 

vonatkozásban célszerűnek mutatkozik,  hogy a kibocsátási  jogok kereskedelméről 

szóló  irányelvbe  beépítsék  azokra  a  kibocsátásokra  vonatkozó külön  szabályokat, 

amelyek  a  kapcsolódó  kibocsátások  határértékeinek  betartásából  erednek.  Ez 

könnyen  befolyásolhatja  a  piac  működőképességét,  mivel  a  kibocsátási  jogok 

korlátlan felhasználhatósága nem biztosított minden esetben. Ennyiben a kibocsátási 

jogok kereskedelmét  a létesítményorientált  kibocsátási  határértékek követelményei 

korlátozzák. Ebben az esetben valamely létesítmény üzemeltetőjének nem éri meg a 

kapacitásnövekedés  tervezése  miatti  CO2-kibocsátási  jog  vásárlása,  ha  ezzel 

párhuzamosan  a  folyamatból  származó  kapcsolt  kibocsátásokat  korlátoznia  kell. 

Ezekkel a problémákkal a Bizottság is tisztában van, melyre egyik Non-paperében721 

az  alábbi  megoldást  javasolta:  Az üzemeltető  többletköltségét,  amely  a  kapcsolt-

kibocsátásokra  vonatkozó  határértékek  betartásából  ered,  a  leadandó  kibocsátási 

8.1. Der Bezug zu technischen Vorschriften 23-24.o.
- Vorschriften über umweltschädigende Emissionen von Industrieanlagen („Punktquellen“)
- Produktnormen („diffuse Quellen“)
719 kapcsolt kibocsátások
720 SPIETH erre  példaként  azt  az  esetet  említi,  amikor  az  üzemeltető  szűrőt  szerel  fel  a  kapcsolt 
kibocsátások csökkentése érdekében, amely értelemszerűen nagyobb energiakibocsátással jár, amely 
egyenesen vonja maga után a CO2-kibocsátás emelkedését. SPIETH, W.: Europäischer Emissionshandel  
und deutsches Industrieanlagenrecht. Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2002, 60.o.
721 Non-paper  on  synergies  between  the  EC  emissions  trading  proposal  and  the  IPPC  Directive 
(2002.1.22)
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egységek csökkentésével lehetne kiegyenlíteni. Azonban ez sem fogja az új eszközt 

vonzóvá  tenni  azok  körében,  akik  azért  kényszerülnek  további  kibocsátási  jogok 

megvásárlására,  hogy  a  kapcsolt-kibocsátásaikra  előírt  határértékeknek 

megfeleljenek.

Technikailag  egy  biztos:  valamely  létesítmény  kibocsátásainak  csökkentése  csak 

növekvő energiafelhasználás mellett lehetséges és ezzel összefüggésben a növekvő 

energiatermelés növekvő kibocsátásokat von maga után az energiaiparban a másik 

oldalon. Ezekben az esetekben figyelembe kell venni az elérhető legjobb technikák 

közötti  helyes  választást,  melynél  az  energiahatékonyság  is  a  szempontok  között 

szerepel722, így viszont már nem tűnik ésszerűnek a további kibocsátás-csökkentés, 

amennyiben  az  csak  további  lényeges  energiafelhasználással  érhető  el.  Ennyiben 

tehát valószínűsíthető, hogy a kibocsátási határértékeket a technika állásához igazítva 

akként számítják ki, hogy az tekintettel legyen a hatékonyságra is, ekkor viszont nem 

kell az említett konfliktus felerősödésétől tartani.

4. AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG KÖVETELMÉNYE AZ IPPC-IRÁNYELV SZERINT

Az IPPC-Irányelv  3.  cikk d) pontja az üzemeltető  alapvető  kötelezettségei  között 

szabályozza  az  energiahatékonyságot723,  melynek  a  kibocsátási  jogok 

kereskedelmével való összehangolását az Irányelv-Javaslat 2. cikk (2) bekezdése az 

alábbiak  szerint  szabályozta:  „Ezt  az  irányelvet  a  96/61/EK  irányelv  

energiahatékonyságra vonatkozó követelményeinek sérelme nélkül kell alkalmazni.” 

Ebben az esetben tehát a megelőzés és a BAT-standard követelményével ellentétben 

a  kibocsátási  jogok  kereskedelmére  nem került  eltérő,  illetve  kivétel-szabályozás 

rögzítésre. A tagállamok ezt a rendelkezést különösen vitatták, tekintettel arra, hogy 

ezáltal  a  kibocsátási  jogok kereskedelme  az energiahatékonyság  követelményének 

betartásával  elveszíti  egyik  legnagyobb  erényét:  a  rugalmasságot.  Hiszen 

amennyiben  a  résztvevő  üzemeltetőknek  egyszerre  kell  megfelelniük  az 

energiahatékonyság és a kibocsátás-csökkentés követelményeinek, úgy a kibocsátás-

kereskedelem lehetősége lényegében teljesen leszűkül, mivel nem lehet majd vevőt 

722 Lásd: IPPC-irányelv 2. cikk 11. pontját, valamint a IV. melléklet 9. pontját.
723 „A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok 
biztosítsák a létesítmények üzmeltetésének alábbi módját: […] d) az energiát hatékonyan használják; 
[…]”
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találni  a  felesleges  kibocsátási  egységekre724.  Hasonló  félelmeinek  adott  hangot 

REHBINDER és SCHMALHOLZ is725.

Végül  a  környezeti  miniszterek  tanácsában  megszületett  a  konszenzus,  melynek 

értelmében  az  energiahatékonyságot,  mint  kötelező  követelményt  törölték  az 

Irányelv-Javaslat szövegéből, így a végleges változat az alábbiak szerint alakult: „Ezt  

az  irányelvet  a  96/61/EK  irányelv  követelményeinek  sérelme  nélkül  kell  

alkalmazni726.”  Az  Irányelv  26.  cikke  pedig  előírja,  hogy  az „Irányelv  I.  

mellékletében felsorolt tevékenységek esetén a tagállamok dönthetnek úgy is, hogy a  

tüzelőberendezésekre  vagy  a  telephelyen  található  egyéb  szén-dioxidot  kibocsátó 

egységekre  nem  határoznak  meg  energiahatékonysággal  kapcsolatos 

követelményeket.” Az  Irányelvet  tehát  a  fenti  kitétellel  az  IPPC-irányelv 

rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni727, így az IPPC-irányelv által előírt 

energiahatékonyság követelményei nem sérülhetnek.

5. AZ IPPC-IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSA728

Végül  utalni  kell  az  IPPC-irányelv  legutóbbi  módosítására,  amelyre  a  közösségi 

szintű  integrált  szennyezőanyag-kibocsátási-  és  szállítási  nyilvántartás  (Európai 

PRTR729)  létrehozása  és  működési  szabályainak  megállapítása  érdekében  volt 

szükség. Ez a rendszer nyilvánosan hozzáférhető elektronikus adatbázis formájában 

működne  a  szennyezőanyag-kibocsátási-  és  szállítási  nyilvántartásokról  szóló 

ENSZ–EGB730 Jegyzőkönyv  végrehajtása  és  a  nyilvánosság  környezetvédelemmel 

kapcsolatos  döntéshozatalban  való  részvételének  biztosítása  és  a 

környezetszennyezés megelőzésének és csökkentésének érdekében.

724 SATTLER, A.: i.m. 144.o. 
725 REHBINDER,  E. –  SCHMALHOLZ,  M.:  Handel  mit  Emissionsrechten  für  Treibhausgase  in  der  
Europäischen Union. UPR 2002/1, 8.o.
726 Irányelv 2. cikk (2) bekezdése
727 Irányelv-Javaslat 2. cikk
728 Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási- és 
szállítási  Nyilvántartás  létrehozásáról,  valamint  a  91/689/EGK  és  a  96/61/EK  tanácsi  irányelv 
módosításáról
729 PRTR: Pollutant Release and Transfer Register
730 ENSZ-Európai Gazdasági Bizottság

225



II. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁSI JOGOK KERESKEDELME ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA 

VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS731

1. BEVEZETÉS

A kibocsátási jogok kereskedelme jogi szabályozása kialakításának egyik, ha nem a 

legnagyobb  jogi  kihívása  a  versenyjogi  aspektusok  figyelembevétele  és  kezelése 

volt. A rendszer keretében ugyanis a felhasználható kibocsátási egységek túlnyomó 

része732 ingyenesen  kerül  kiosztásra  az  Irányelv  hatálya  alá  tartozó  létesítmények 

között.  Amennyiben  a  kiosztás  során  bizonyos  gazdasági  ágazatok  bőkezűen 

részesülnek a kibocsátási egységekből, úgy felmerül a kérdés, hogy az ilyen kiosztás 

nem  ütközik-e  az  EK-Szerződés  „Versenyszabályok”  fejezetének  az  állami 

támogatásokról  szóló  szakaszában  található  87.  cikkben  szabályozott  állami 

támogatás tilalmának tényállásába733.

2. A KIBOCSÁTÁSI JOGOK KÖZÖSSÉGI KERESKEDELMI RENDSZERE ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 

KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁSA

A  kibocsátási  egységek  kiosztása  kapcsán  két  szintet  kell  megkülönböztetni:  az 

egyiken a tagállamoknak el kell készíteniük minden egyes kereskedelmi időszakra a 

nemzeti  kiosztási  tervüket,  amely  átfogja  valamennyi  az  üvegházhatású  gázok 

kibocsátási  egységeinek kereskedelmi rendszere hatálya  alá eső szektort  és amely 

meghatározza  a  szétosztandó  kibocsátási  egységek  összmennyiségét,  valamint  az 

azok kiosztására  vonatkozó  kritériumokat734.  Ennek  során  minden  egyes  tagállam 

maga  dönt  az  adott  kereskedelmi  időszakra  szétosztandó  kibocsátási  egységek 

összmennyiségéről  és arról  is,  hogy hogyan kívánja  azokat  szétosztani.  Ezt  a  két 
731 SOTKOVSZKI T.: Az EU állami támogatásokra vonatkozó szabályozásának áttekintése. Pénzügyi 
Szemle 95/11, 837-849.o., valamint:  VÖRÖS I.: Állami támogatások és a versenyjog kapcsolata az 
európai  jogban.  Jogtudományi  Közlöny 2000/9,  353-360.o.,  valamint:  VÁRNAY E. –  PAPP M.:  Az 
Európai Unió joga. KJK Kerszöv Kiadó, Budapest, 2003, 419.o.
732 2005. január 1-jétől a kibocsátási egységek 95%-a, 2008-tól azok 90%-a.
733 FRENZ,  W.:  Die  beihilfenrechtliche  Vereinbarkeit  kostenloser  Zuteilungen  von 
Emissionszertifikaten.  EurUP  2004/5,  247-251.o.  és  FRENZ,  W.:  Quoten,  Zertifikate  und 
Gemeinschaftsrecht.  DVBl  2001/9  (1.  Mai  2001),  679-685.o.,  valamint  az  állami  támogatásokkal 
kapcsolatos németországi problematikáról lásd: FRENZ, W.: Zertifikathandel und Beihilfenverbot. ZHR 
2003/4, 459-472.o.
734 Irányelv 9. cikk (1) bek. 1. mondata
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döntést szándékosan delegálta a Közösség a tagállamok hatáskörébe, mert egyrészt 

mentesülni kívánt az ezzel járó viták alól, másrészt a szubszidiaritás alapelve is ezt a 

megoldást támasztotta alá. Második szintként pedig e nemzeti kiosztási terv alapján a 

kibocsátási  egységek  kiosztására  kerül  sor  az  egyes  létesítmények  között735.  A 

tagállamok  az  elkészített  nemzeti  kiosztási  terveket  eljuttatják  az  Európai 

Bizottságnak és a többi tagállamnak736. Az Irányelv 9. cikk (3) bekezdése alapján a 

Bizottság  megvizsgálja  a  nemzeti  kiosztási  terveket,  hogy azok megfelelnek-e az 

Irányelv III. mellékletében foglalt kiosztási kritériumoknak. A Bizottság vizsgálati 

hatásköre az Irányelv 10. cikkében foglaltakra terjed ki, összhangban az Irányelv III. 

mellékletével.  Az  Irányelvnek  való  megfelelésen  túl  a  Bizottságnak  továbbá 

vizsgálnia  kell  azt  is,  hogy  a  nemzeti  kiosztási  terv  eleget  tesz-e  az  EK  állami 

támogatásokra  vonatkozó  előírásainak.  Ennek  megfelelően  az  Irányelv  III. 

mellékletének  (5)  pontja  előírja,  hogy  „a  nemzeti  kiosztási  terv  a  Szerződés  

követelményei  és  különösen  annak  87.  és  88.  cikke  [korábbi  92.  és  93.  cikkek] 
737értelmében nem tehet különbséget a vállalkozások és ágazatok között oly módon,  

hogy bizonyos vállalkozásokat vagy tevékenységeket indokolatlan előnyben részesít”. 

A Bizottság az EK-Szerződés 88. cikke értelmében különös hatáskörrel  rendelkezik,  a már létező 

támogatás  felülvizsgálatakor,  az  új  vagy  a  módosított  támogatással  kapcsolatos  határozat 

meghozatalakor,  illetve  akkor,  amikor  intézkedést  hoz  határozatainak  be  nem  tartása  vagy  a 

bejelentési  kötelezettség  elmulasztása  tárgyában,  annak  eldöntésére,  hogy  az  állami  támogatás 

összeegyeztethető-e  a  közös  piaccal.  A  Bizottság  az  Európai  Közösségek  Bírósága  esetjogának 

megfelelően  egységes  gyakorlatot  alakított  ki  és  szilárdított  meg  az  EK-Szerződés  88.  cikkének 

alkalmazására, és több közleményben erre vonatkozóan eljárási szabályokat és elveket állapított meg.

Jelen esetben a Bizottság a hozzá benyújtott kiosztási terveket megvizsgálta, azonban 

azokat  többségében  jóváhagyta,  mellőzve  azok  megfelelő  –  az  EK  állami 

támogatásokra vonatkozó – vizsgálatát. A nemzeti kiosztási tervek ellen várhatóan 

megkezdődő  fellebbezési  hullámra  és  a  jogorvoslati  lehetőségekre  tekintettel 

mindenképpen meglepő volt a Bizottság ilyen mértékű visszahúzódása.

735 Irányelv 11. cikk
736 Irányelv 9. cikk (1) bek.
737 Az EK-Szerződés 88. cikk (3) bekezdése bizottsági vizsgálatot ír elő, amelyet az EK-Szerződés 93. 
cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló 659/1999/EK tanácsi 
rendelettel összhangban kell lefolytatni, amely biztosítja az eredményes és hatékony eljárásokat.
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A  kibocsátási  egységek  ingyenes  kiosztása  megengedhetőségének  és 

megfelelőségének kérdése nem újkeletű problémafelvetés. Annak ellenére, hogy már 

a rendszerrel  kapcsolatos első bizottsági dokumentumokban találunk utalásokat az 

EK  állami  támogatásra  vonatkozó  jogával  kapcsolatos  problematikára738,  a 

térítésmentes kiosztás megfelelőségéről csak későn kezdődtek meg a mélyebb viták. 

Ennek során nem csak a szakirodalom egy része próbálja meg az EK-Szerződés 87. 

cikk (1) bekezdésének tagadását, de maga a Bizottság sem mutatkozott egységesnek 

a  legújabb  nyilatkozataiban  a  nemzeti  kiosztási  tervek  megfelelőségről.  A 

következőkben az ingyenes kiosztást helyezem az EK állami támogatásra vonatkozó 

jogának górcsője alá, melynek során a Bizottság változó logikáját kívánom bemutatni 

a nyilatkozatai elemzésével.

3. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS TILALMÁNAK TÉNYÁLLÁSA

3.1. ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS

Az  EK-Szerződés  87.  cikk  (1)  bekezdése  alapján  a  közös  piaccal  

összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában 

nyújtott  olyan  támogatás,  amely  bizonyos  vállalkozásoknak  vagy  bizonyos  áruk 

termelésének  előnyben  részesítése által  torzítja  a  versenyt,  vagy  azzal  fenyeget,  

amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. 

Előnyben  részesítés alatt  értendő  valamely  vállalkozásnak  nyújtott  szolgáltatás 

bármilyen pénzben kifejezett értékkel bíró előny biztosítása, amellyel szemben nem 

áll  megfelelő  ellenszolgáltatás.  A kibocsátási  egységek  ingyenes  kiosztása  esetén 

abban állhat az előnyben részesítés, hogy az egységek forgalomképes javak és ezzel 

vagyoni  értéket  testesítenek  meg.  Már  maga  a  tény,  hogy  létezik  a  kibocsátási 

egységek  kereskedelmének  piaca,  a  legbiztosabb  jele  annak,  hogy  azok  értékkel 

bírnak739.  Az  előnyben  részesítés  kérdésére  nem  nehéz  igenlő  választ  adni, 

amennyiben a kibocsátási egységeket olyan áron osztják szét, amely a piaci ár alatt 

738 - KOM(2001) 581. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen in der Gemeinschaft und zur 
Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, 11.o. 13. pont.
-  KOM (2000)  87  végl.  Grünbuch  zum Handel  mit  Treibhausgasemissionen  in  der  Europäischen 
Union, 13.o., 5.2. pont
739 Ekként  nyilatkozott  már  a  Bizottság  a  nemzeti  kereskedelmi  rendszerek  esetében  is  Dánia, 
Hollandia és Nagy-Britannia esetében is.
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van. Amennyiben a kibocsátási egységeket ingyenesen osztják szét, úgy a címzettek 

ennek  következtében  pénzben  kifejezett  értékkel  bíró  előnyhöz  jutnak  és  ezáltal 

előnyben részesülnek. Jóllehet a szakirodalom részben740 azt az álláspontot képviseli, 

hogy  a  kibocsátási  egységek  kereskedelmének  bevezetésével  nem  előny,  hanem 

hátrány  éri  az  érintett  létesítményeket,  mert  a  korábban  fennálló  –  alapvetően 

korlátlan  kibocsátást  lehetővé  tevő  –  jogot  vonták  meg  és  csak  kontingentálva, 

bizonyos kötelezettségekkel összekötve adják azt vissza, akként, hogy ezáltal mind a 

termelés,  mind  az  üzemeltető  piaci  esélyei  jelentősen  csorbulnak.  Ez  a  felfogás 

azonban  figyelmen  kívül  hagyja,  hogy  a  korlátlan  kibocsátáshoz  való  jog  a 

kibocsátási  egységek  kereskedelmének  bevezetése  előtt  sem volt  adott,  hiszen  az 

IPPC-irányelv741 4.  cikke  szerinti  engedélyezés  kibocsátási  határértékeket  ír  elő 

meghatározott  szennyező  anyagok  vonatkozásában,  amelyeket  az  érintett 

létesítmények  a  szennyező  anyagok  fajtájára  és  a  szennyezés  egyik  környezeti 

elemről a másik környezeti elemre (víz, levegő, talaj) való átterjedésének veszélyére 

tekintettel  csak  a  határértékek  szerinti  mennyiségben  bocsáthatnak  ki.  Az  IPPC-

irányelv 9. cikk (4) bekezdésének 1. mondata szerint a kibocsátási határértékeknek az 

elérhető legjobb technikákra (technológiákra) kell  támaszkodniuk.  Technika állása 

szerinti megelőzésből adódó kötelezettség érvényes volt valamennyi az irányelvben 

rögzített létesítményre és az üvegházhatású gázok kibocsátására is. Erre tekintettel a 

kibocsátás-kereskedelmi  irányelv  hatálya  alá  eső  létesítmények  még  előnyben  is 

részesülnek,  mivel  az  előző  fejezetben  ismertetettek  szerint  az  IPPC-irányelv 

módosított  9.  cikk  (3)  bekezdésének  3.  albekezdése  szerint  az  engedélynek  nem 

szabad  valamely  gáz  közvetlen  kibocsátásaira  vonatkozóan  kibocsátási 

határértékeket  tartalmaznia,  ha azt  az Irányelv  I.  mellékletében felsorolt  valamely 

tevékenységgel összefüggésben bocsátották ki.

A  kibocsátási  egységek  ingyenes  kiosztásának  előnyben  részesítésként  való 

minősítése  azon  sem  bukik  meg,  hogy  a  kibocsátások  csökkentése  érdekében 

alkalmazott technikák és a további kibocsátási egységek piaci felvásárlásának árai a 

rendszer  bevezetésekor  még  nem  teljesen  voltak  ismeretesek.  Mert  a  tényleges 

(végleges) érték megállapítása hiányában is léteztek már becsült árak a kibocsátási 

740 REUTER,  A.  -  KINDEREIT,  K.:  EG-Emissionshandelsrichtlinie  und  Beihilfenrecht  am  Beispiel 
prozessbedingter Emissionen. DVBl 2004/9, 540.o., ezzel szemben FRENZ szerint ez a hátrány nem áll 
fenn: FRENZ, W.: Zertifikathandel und Beihilfenverbot. ZHR 2003/4, 459.o.
741HL L 257, 1996.10.10., 26.o. (IPPC= Integrated Pollution Prevention Control) 
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egységekre nézve a rendszer bevezetését megelőzően is, amelyek kiindulási pontként 

szolgálhatnak  és  a  kibocsátási  egységek  értéke  mellett  szólnak.  Ezzel  a  kiosztás 

címzettjeinek  fennálló  előnyben  részesítése  végeredményben  nem rendszeridegen. 

Jóllehet  néhányan  azt  a nézetet  képviselik,  hogy a kibocsátási  egységek ingyenes 

állami  kiosztása a  kibocsátási  kereskedelmi  rendszer  működésének feltétele,  tehát 

bizonyos vállalkozások előnyben részesítését a rendszer részeként kell tekinteni és az 

állami  támogatások  izolált  értékelését  ki  kell  zárni742.  Amennyiben  a  piacon  a 

kibocsátási  egységek  utáni  kereslet  nagyobb,  mint  azok kiosztási  mennyisége,  az 

egységekhez olyan érték kötődik, amellyel az ingyenes kiosztás „előnyben részesítő” 

karaktert nyer. Az előnyben részesülés tehát megállapítható, ha az egységeket, azok 

piaci  ára  alatt  osztják  szét.  A  kibocsátási  egységek  ingyenes  kiosztása 

rendszeridegennek  tekinthető  a  kibocsátási  kereskedelem  környezetvédelmi 

koncepciójában.  A  kibocsátási  egységek  térítés  ellenében  való  kiosztása,  mint 

például  az  árverés  ezzel  szemben  teljességgel  elfogadható  és  ökológiailag  is 

célravezető.

Az  előnyben  részesülés  nem  áll  fenn,  amennyiben  egy  megfelelő  szolgáltatás-

ellenszolgáltatási viszony áll fenn. Azonban erről a közösségi rendszerben nincsen 

szó: Tulajdonképpen csak azok a költségek vehetők figyelembe, amelyek egy vállalat 

számára  akkor  keletkeznek,  ha  a  kibocsátásait  azért  csökkenti,  hogy  az  így 

feleslegessé vált egységeit eladhassa. Ezek a költségek azonban egyedül csak azt a 

vállalatot  terhelik,  amely  esetében  kedvezőbbek  a  kibocsátás  csökkentéséhez 

szükséges  intézkedések,  mint  a  kiosztott  kibocsátási  egységek  puszta  megtartása. 

Tehát a vállalat csak akkor fog a kibocsátásai csökkentésére áldozni, ha az gazdasági 

előnnyel kecsegteti, különben a vállalat részéről nem minden kibocsátás-csökkentés 

jár szükségszerű költséggel. Valamely kevesebb kibocsátással járó termelési módra 

történő  átállás  gyakran  hatékonyság  növelésével  jár,  azaz  termelési  egységenként 

éppen  kisebb  költségráfordítással.  Az  egységek  ingyenes  kiosztásával  szembeni 

ellenszolgáltatás végeredményben nem található meg a kibocsátások csökkentéséből 

adódó  kisebb  környezetszennyezésben.  Mert  egyrészt ez  a  perspektívaváltás  azt 

feltételezi,  hogy  ténylegesen  is  kibocsátás-csökkentésekre  kerüljön  sor.  Másrészt 

kétséges,  hogy  a  szolgáltatás-ellenszolgáltatást  ebben  az  esetben,  mintegy 

742 ARNDT, H. - FISCHER, K.: Die rechtliche Behandlung der Bahnstromerzeugung im Emissionshandel. 
(Rechtsgutacten),  Universität Mannheim, 2003, 15.o.: „Die Kommission hat dies für das dänische  
und das britische Emissions-handelssystem damit begründet, dass in der kostenlosen Ausgabe von  
Zertifikaten die Ver-schaffung eines wirtschaftlichen Vorteils liege”.
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gazdaságilag  egymásra  vonatkozó  adok-kapokot  lehet-e  értelmezni,  mert  a 

kibocsátás-kereskedelem  ökológiai  céljait  a  kibocsátási  egységek  térítés  mellett 

megvalósuló  kiosztásával  is  el  lehet  érni,  az  egységek  ingyenes  kiosztása  semmi 

esetre sem jelenti az ökológiai célok elérésének feltételét.

Ezzel  mind  a  kibocsátási  egységek  kötelezően  ingyenesen  kiosztandó  95%-a  ill. 

90%-a az állami támogatások szempontjából előnyben részesülést jelent. Emellett a 

kereskedelmi rendszer által  nyújtott  „általános” előny mellett  viszont lehetségesek 

egyéb előnyben részesítő konstellációk is. Így a kereskedelmi rendszer hatálya alá 

eső  vállalkozások  és  termelési  ágazatok  összehasonlításában  természetesen  egy 

(tudatos vagy éppen nem tudatos) túlosztás is – mint például bizonyos szektorok és 

ágazatok  támogatása  –  megvalósítja  az  állami  támogatások  tényállását.  Ezért 

valamennyi  ilyen  jellegű  „külön  fazékból”  történő  kiosztás  alapos  EK-állami 

támogatásokra vonatkozó jogi vizsgálatot igényel.

3.2. ÁLLAMI VAGY ÁLLAMI FORRÁSBÓL

Az állami támogatás fogalmának további tényállási eleme az EK-Szerződés 87. cikk 

(1) bekezdésének értelmében annak követelménye, hogy az előnyben részesítésnek 

egyrészt  közvetlenül vagy közvetetten állami forrásból kell erednie. Ez a központi 

költségvetés  potenciális  terhelését  feltételezi.  A  „támogatás”  kifejezés  az  EK-

Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében szükségszerűen magában foglalja 

az állami forrásból közvetlenül vagy közvetett módon biztosított előnyöket, amely 

kiegészítő  terheket  képez  az  állam,  vagy  az  állam  által  e  célból  kijelölt  vagy 

létrehozott szervek számára (lásd különösen a C-54/97–C- 54/97 sz. Viscido és társai 

ügyekben 1998. május 7-én hozott ítélet743 13. pontját)744. Az állami támogatás nem 

csak  támogatás  nyújtása  mellett  tekinthető  adottnak,  hanem  terheléscsökkentés 

(adókímélés  vagy  ellenszolgáltatásról  való  lemondás)  esetén  is.  Ennek  során 

nyilvánvaló, hogy kibocsátási egységek tagállamok által történő ingyenes kiosztását, 

mintegy  az  alapvetően  lehetséges  bevételekről  való  állami  lemondásnak  lehet 

tekinteni. Azzal azonban nem lehet minden esetben érvelni, hogy az állam bevételtől 

743 EBHT 1998., I. 2629. o.
744 C-295/97, Slg. 1999, I-3735, 35. pontja - Piaggio Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo 
Piaggio SpA kontra International Factors Italia SpA (Ifitalia) és társai (a Tribunale di Genova előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme)
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esik el,  mivel  tipikusan a szennyező anyagok levegőbe vagy a talajba juttatásáért 

nem kell ilyen adót fizetni. (Itt kell azonban megjegyezni, hogy – nemzeti szinten – 

éppen  a  magyar  szabályozás  által  ismeretes  környezetterhelési  díj  ilyen  „zöld 

adóként”  funkcionál.)  Az  államnak  mégis  szabad  keze  van  atekintetben,  hogy  a 

környezetet  terhelő  tevékenységekre  díjfizetési  kötelezettséget  vezessen be  és  így 

például  a  kibocsátási  egységek  árverés  útján  (vagy  térítéssel  járó  kiosztás  más 

formájában) történő értékesítésével bevételre tegyen szert. Ezt a Bizottság a nemzeti 

kibocsátás-kereskedelmi  rendszerekről  hozott  döntéseiben  elismerte  és  az Európai 

Parlament és a Tanács az 5%-10%-os térítéssel  megvalósuló bevételi  lehetőséggel 

ezt az Irányelvben figyelembe is vette.

3.3. SZELEKTÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Az EK-Szerződés  87.  cikk  (1)  bekezdésének  további  tényállási  eleme  „bizonyos 

vállalkozásoknak  vagy  bizonyos  áruk  termelésének  előnyben  részesítése”.  A 

rendelkezés  alól  tehát  azokat  az  állami  támogatásokat  kell  kivenni,  amelyek  az 

összgazdaság  javát  szolgálják.  Egy  állami  támogatás  akkor  nem  szelektív,  ha 

valamennyi  vállalkozást  különbségtétel  nélkül  azonos  előnyben  részesít. 

Amennyiben  az  Irányelv  I.  mellékletében  felsorolt  tevékenységeken  túl  nem 

valamennyi  üvegházhatású  gázt  kibocsátó  ágazatot  vonnak  be  a  nemzeti 

kereskedelmi rendszerbe, akkor bizonyos vállalkozások és bizonyos áruk előállítása 

előnyben  részesül,  mivel  csak  ezek  részesülnek  a  kibocsátási  jogosultságok 

kiosztásában  rejlő  előnyben.  Másrészt  bizonyos  ágazatok  vagy  vállalkozások 

előnyben részesülése a „külön fazékból” eredő egységek kiosztásában – mint például 

Németországban a szénerőműveknek történő külön kiosztásban – nyilvánulhat meg. 

Az állami támogatások alapos EK-jogi vizsgálata ezért esetenként lenne kívánatos.

3.4. (FENYEGETŐ) VERSENYTORZÍTÁS

Az  aktuális  és  fenyegető  versenytorzítás tényállási  elem teljességgel  megvalósul, 

amikor  az  állami  támogatással  ténylegesen  és  potenciálisan  vállalkozások  és 

termelési  ágazatok között  meglévő vagy potenciálisan  keletkező  versenyhelyzetbe 

történik  beavatkozás  és  ezzel  a  verseny természetes  menete  változik  meg.  Ennek 

során döntő, hogy bizonyos vállalkozások olyan gazdasági előnyben részesülnek-e, 
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amelyet  piackonform  feltételek  mellett  nem  kapnának  meg  és  ezáltal  a  verseny 

feltételei változnak meg. A versenytorzítás feltételezi, hogy adott vagy kialakulóban 

van egy releváns piac, amelyben az egyes versenyszereplők a többi vállalkozással 

szemben támogatás útján előnyben részesülnek. A forgalomképes kibocsátási jogok 

kiosztása elsősorban a rendszer hatálya alá nem tartozó ágazatokat érintheti, amelyek 

a  modern  technikával  „megspórolt  kibocsátási  egységekből”  nem tudnak  hasznot 

húzni,  de  a  kibocsátási  jogok  kereskedelmi  rendszerén  belül  is  bekövetkezhet 

versenytorzítás,  amely főként az új  piaci  szereplőknek történő előnytelen kiosztás 

során merülhet fel, ez azonban megvalósulhat előnytelen kiosztási döntésekkel vagy 

a korai kibocsátás-csökkentések megrövidítésével is, amelyeket az Irányelv szerint a 

kiosztási  tervben  lehet  figyelembe  venni.  Az  állami  támogatásokkal  kapcsolatos 

közösségi  jog  szempontjából  ennek  figyelembevétele  különösen  akkor 

problematikus,  hogyha  a  korábbi  csökkentési  intézkedéseket  állami  támogatásban 

részesítették  vagy  költségsemlegesen  hajthatták  végre.  Ha  azonban  a  korai 

kibocsátás-csökkentő  beruházásokat  egyáltalán  nem  veszik  figyelembe,  az  is 

problematikus lehet és a verseny torzításához vezethet.

3.5. A KERESKEDELEM AKADÁLYOZÁSA

Az EK-Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének utolsó tényállási  eleme nem támaszt 

különösebben  nagy  követelményeket.  A  tagállamok  közötti  kereskedelem 

akadályozásának  megvalósulásához  elegendő  az  országok  közötti  kereskedelemre 

ható  előny  lehetséges  kihatása.  Ennek  során  az  országok  közötti  kereskedelmet 

befolyásoló hatások rendszerint csak akkor zárhatók ki, ha tisztán helyi  gazdasági 

tevékenységről van szó, míg az akadályozás fennállását egy fiskális előny esetében 

már az állami támogatásban részesült vállalat tőkeerősségének további erősítése is 

igazolja. Az egységek előre jelzett piaci árának alapulvételekor azonban egy érezhető 

és valós kereskedelmi akadályból kell kiindulni.

3.6. KÖZTES MEGOLDÁS

Amennyiben megvalósul a verseny akadályozása, úgy az EK-Szerződés 87. cikk (1) 

bekezdése értelmében állami támogatással állunk szemben, így az elsődleges jogból 
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fakadó bejelentési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli a tagállamokat745. A 

bejelentési kötelezettség alóli felmentés a Bizottság gyakorlata szerint csak kivételes 

esetben  lehetséges,  ha  például  az  ún.  De-minimis-állami  támogatások  hároméves 

időtartamra  vonatkozólag  100.000,-€  alatti  volumenűek.  Jóllehet  a  kiosztott 

kibocsátási  egységek  nagysága  szerint  néhány kiosztás  csekély  mértékével  a  De-

minimis-küszöbérték alá eshet, mégis a legtöbb esetben meghaladja ezt a minimum 

értéket.

4. ENGEDÉLYEZHETŐSÉG

Az  EK-Szerződés  87.  cikk  (3)  bekezdése  szerint  a  Bizottság  bizonyos  állami 

támogatásokat  kivételes  esetekben  –  mint  a  közös  piaccal  összeegyeztethetőt  – 

engedélyezhet.  Az  EK-Szerződés  koncepciója  alapján  valamely  állami  támogatás 

jogszerűségét nem ex lege az általános szabályozásnál fogva, hanem az ellenőrzésre 

létrehozott  bizottság  (!)  döntése  alapján  kell  meghatározni.  A  bizottság  feladata, 

hogy  az  állami  támogatás  pozitív  hatásait  sorakoztassa  fel  a  torzult  verseny 

fenntartására  és  kereskedelem  feltételeire  ható  negatív  hatásokkal  szemben. 

Ezenkívül az adott állami támogatásnak az EK-Szerződés 87. cikk (3) bekezdésében 

felsorolt  célok valamelyikét  kell  szolgálnia  és a kívánt  fejlődés  elérése érdekében 

szükségesnek kell  lennie.  Figyelembe  kell  venni  a  kibocsátási  egységek  ingyenes 

kiosztására  tekintettel  a  bizonyos  gazdasági  ágazatok  vagy  gazdasági  területek 

fejlődésének támogatására  vonatkozó EK-Szerződés  87.  cikk (3) bekezdésének c) 

pontja  szerinti  kivétel  engedélyezését;  amely  szerint  a  közös,  európai  érdeknek 

megfelelő,  környezeti  szempontból  elsőbbséget  élvező  és  gyakran  az  érintett  

tagállam(ok)  határain  túl  is  kedvező  hatásokat  kiváltó,  fontos  projektek  

végrehajtását elősegítő támogatások az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének b)  

pontjában  foglalt  eltérés  alapján  engedélyezhetők.  A  támogatással  szembeni 

követelmény azonban, hogy szükségesnek kell lennie a projekt folytatásához, illetve  

a projektnek egyedinek, jól körülhatároltnak és minőségileg jelentősnek kell lennie,  

továbbá  példaadó  és  világosan  azonosítható  módon  kell  hozzájárulnia  a  közös 

745 EK-Szerződés 88. cikk (3) bek.
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európai  érdekhez746.  Ilyen  támogatás  esetében  a  Bizottság  még a  támogatásra 

megállapított korlátozásoknál nagyobb arányú támogatásokat is engedélyezhet.

A fenti engedélyezés azonban jelen esetben nem állja meg a helyét, mivel az EK-

Szerződés  87.  cikk  (3)  bekezdése  szerinti  állami  támogatások  engedélyezése  egy 

kétlépcsős ellenőrzési  eljárást feltételez,  melynek során a Bizottság csak abban az 

esetben fűzhet hozzá joghatást (2. lépcső), amennyiben valamely kivételre vonatkozó 

előírás tényállási feltételei teljesülnek (1. lépcső). Ez jelen esetben azt jelenti, hogy 

az  állami  támogatás  nyújtásának  az  EK-Szerződés  87.  cikk  (3)  bekezdésének 

kivételekre  vonatkozó  rendelkezéseiben  megfogalmazott  célok  valamelyikének 

megvalósítását kell szolgálnia, valamint szükséges továbbá a kauzalitás értelmében, 

hogy  ezt  a  célt  támogassa.  Nyilvánvalónak  kell  lennie  továbbá,  hogy  az  állami 

támogatás nélkül a támogatott intézkedés nem vagy nem kielégítően vagy csak olyan 

elfogadhatatlan  mellékhatásokkal  hajtható  végre,  amelyek  a  közösségi  érdeket 

sértenék  (szükségszerűség).  Ez  azonban  gyakran  hiányzik,  mivel  a  kibocsátás-

kereskedelmi  rendszer  ökológiai  céljait  akkor  is  el  lehet  érni,  ha  a  kibocsátási 

egységeket  nem ingyenesen  osztják ki,  hanem például  egy árverés keretében.  Az 

érintett  vállalkozások  részéről  fennálló  politikai  elfogadtatás  egy  kötelező 

rendszerben nem mérvadó,  az  állami  támogatások  joga  szempontjából  irreleváns. 

Főként  olyan  kiosztásokkor,  amelyek  bizonyos  ágazatokat  vagy  szektorokat 

támogatnak,  nehéz  az  EK-Szerződés  87.  cikk  (3)  bekezdése  értelmében  a 

szükségszerűség megindokolása747.

5. A BIZOTTSÁG ÁLLÁSPONTJA

5.1. A NEMZETI KERESKEDELMI RENDSZEREK MEGÍTÉLÉSÉRŐL

A  Bizottság  az  ingyenesen  kiosztásra  kerülő  kibocsátási  egységek  EK  állami 

támogatásokra vonatkozó jogának értékelésével,  mind a nemzeti  kibocsátási  jogok 

kereskedelmi rendszere, mind az EK-szerte bevezetésre került kereskedelmi rendszer 

kapcsán foglalkozott.

746  Közösségi iránymutatás a környezetvédelem állami támogatásáról, (2002/C 37/03) G. A Bizottság 
által  vizsgált  valamennyi  projekt  terkintetében  megállapított  eltérés  alapja  73.  pont  (letölthető: 
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2001&serie=C&textfield2=37&Submit=Suche)
747 KOENIG,  Ch.  –  PFROMM,  R.:  Emissionsrechtehandel  und  EG-Beihilfenrecht.  EurUP  2004/5, 
253-259.o.

235



A  Bizottság  felé  bejelentett  tagállami  (tisztán  nemzeti)  kibocsátás-kereskedelmi 

rendszerek értékelésében a Bizottság az állami támogatás fennállásából indult ki748, 

melyet  azzal  indokolt,  hogy  a  kibocsátás-kereskedelmi  egységek  forgalomképes 

javakat  testesítenek  meg,  melyek  értékét  a  kialakuló  piacok  is  bizonyítják.  A 

kibocsátási  egységek  ingyenes  kiosztásával  a  tagállamok  potenciális  bevételektől 

esnek el, amelyeket egy esetleges térítéssel megvalósuló kiosztás esetén elérhettek 

volna. Mivel az egységek államiak, bizonyos vállalatok előnyben részesülhetnek és 

fennáll annak a lehetősége, hogy ez a belső piac torzulásához vezet, ezzel a Bizottság 

az  állami  támogatás  fennállását  igazoltnak  tekintette.  Mindazonáltal  a  nemzeti 

programokat az EK-Szerződés 87. cikk (3) bekezdése szerint jóváhagyta, azokat a 

közös  piaccal  összeegyeztethetőnek  tekintette.  Itt  a  Bizottság  egyrészt  azt  vette 

figyelembe, hogy ezek a kereskedelmi programok időben korlátozottak, az európai és 

a  nemzetközi  szinten  bevezetésre  kerülő  rendszerekhez  való  alkalmazkodásra 

nyitottak,  valamint  lehetővé  teszik  a  Közösség  és  a  tagállamok  felkészülését  a 

nemzetközi kereskedelemre (modellkarakter). Másrészt a Bizottság azt is figyelembe 

vette, hogy a nemzeti kereskedelmi rendszerek várhatóan pozitív hatást gyakorolnak 

a környezet védelmére. A vállalatoknak (létesítményeknek), ahhoz, hogy kibocsátási 

egységeket  tudjanak eladni,  kibocsátásaikat  a  mindenkori  kvóták  célelőírásain  túl 

kell  csökkenteniük.  Ez  a  csökkentés  az  állami  környezetvédelmi  támogatások 

közösségi keretének értelmében mintegy „ellenszolgáltatásnak” tekinthető és ezzel 

az  EK-Szerződés  87.  cikk  (3)  bekezdésének  c.)  pontja749 szerinti  kivétel  kerül 

igazolásra,  melynek  során  a  kibocsátási  egységek  kiosztása  mintegy  a  gazdasági 

tevékenységek fenntartható fejlődését előmozdító támogatásnak tekintendő750.

748 Ehhez lásd a Bizottság döntéseit: 
- Dánia   döntés: Bruxelles, den 12.04.2000SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 – CO2-

kvoter (letölthető: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-1999/n653-99.pdf) 
- Nagy-Britannia  : döntés Brussels, 28.11.2001 C(2001)3739fin Subject: State aid No N 416/2001 – 

United  Kingdom  Emission  Trading  Scheme  (letölthető: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2001/n416-01.pdf)

- Hollandia   döntés: Brussel, 24-06-2003 C(2003)1761fin Betreft: Steunmaatregelen van de Staten 
N  35/2003  –  Nederland  Systeem  van  verhandelbare  emissierechten  voor  Nox  (letölthető: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2003/n035-03.pdf)

749 (3) A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető:
[…] c) az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, 
amennyiben  az ilyen  támogatás  nem befolyásolja  hátrányosan  a kereskedelmi feltételeket  a közös 
érdekkel ellentétes mértékben;
750 KOENIG, Ch. - PFROMM, R.: i.m. 252-259.o.
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5.2. A KÖZÖSSÉGI RENDSZER ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE A KÖZÖSSÉGI JOGGAL

A Bizottság már az Irányelv megalkotása során is azt az álláspontot képviselte, hogy 

a  kibocsátási  egységek  ingyenes  kiosztása  állami  támogatást  valósít  meg.  2003. 

áprilisában  egy  elektronikus  dokumentumban  mindez  így  hangzott:  „A  nemzeti  

kiosztási tervek az EK-Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást  

fogják  megvalósítani  […]”751 Ettől  az  egyértelmű  álláspontjától  a  Bizottság 

fokozatosan  eltávolodott  és  2003.  novemberében  az  Irányelv  III.  mellékletében 

felsorolt  kritériumok  alkalmazása  során  a  tagállamoknak  nyújtandó 

iránymutatásokról  szóló  bizottsági  közlemény  tervezetében  az  alábbiak  szerint 

fogalmazott:  „A Bizottság  ebben  a  fejlődési  szakaszban nem zárhatja  ki,  hogy  a 

tagállamok  mérlegelés  szerinti  választásától  függően,  a  nemzeti  kiosztási  terv 

tartalmazhatja-e az állami támogatás valamely elemét”752. A közlemény 2004. január 

7-ei végleges változatában753 az állami támogatások értékelése tárgyában a Bizottság 

már csak az alábbi tömör megállapításra szorítkozott: „Az állami támogatásokra a 

szokásos  rendelkezések  irányadók754.”  2004.  márciusában  a  Környezetvédelmi 

Főigazgatóság  és  a  Versenypolitikai  Főigazgatóság  egy közös  nyilatkozatot755 tett 

közzé az állami támogatások problematikájáról. Ebben a nyilatkozatban a következőt 

rögzítették: „Annak ellenére, hogy azok a körülmények, amelyek között a közösségi 

kibocsátás-kereskedelmi  rendszer  megállapításra  került,  különböznek  azoktól,  

amelyek  a  nemzeti  rendszerek  kialakulását  befolyásolták,  a  Bizottság  azon  az 

állásponton van,  hogy a nemzeti  kiosztási  tervek tartalmazhatnak olyan elemeket,  

amelyek  torzítják  a  versenyt  és  állami  támogatást  valósítanak  meg756”.  Ilyen 

751 National Allocation Plans will constitue state aid under Article 87 (1) EC […]” „The EU Emission 
Trading  Scheme:How  to  develop  a  National  Allocation  Plan”  2003.04.01.,  letölthető: 
http://europa.eu.int/comm/environment/climat/pdf/030401 nonpaper. pdf.
752 Mitteilungsentwurf vom 10.11.2003 über die Hinweise zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei 
der Anwendung der in Anhang III der Richtlinie 2003/87/EK […] aufgelisteten Kriterien sowie über 
die Bedingungen für den Nachweis höherer Gewalt, Rn. 61.
„The Commission cannot at this stage exclude that, depending on the choices that the Member State 
makes within its discretion, a national allocation plan may contain an element of State aid.”
753 Bizottsági  Közlemény  az  üvegházhatást  okozó  gázok  kibocsátási  egységei  Közösségen  belüli 
kereskedelmi  rendszerének  létrehozásáról  és  a  96/61/EK  tanácsi  irányelvének  III.  mellékletében 
felsorolt kritériumok, valamint a „vis maior” megállapíthatósága feltételei tagállami alkalmazásának 
elősegítéséről 2004.1.7., KOM (2003) 830 végl.
754 „2.1.5. Kriterium 5 - Nichtdiskriminierung zwischen Unternehmen oder Sektoren 47. Es gelten die 
üblichen Bestimmungen für staatliche Beihilfen.”
755 Kommission, Generaldirektion Umwelt und Wettbewerb, ENV C2/PV/amh/D(2004)420149.
756 „Even though the circumstances under which the EU emissions trading scheme has to be assessed 
are different from those under which the national schemes were assessed, the Commission is of the 
opinion  that  the  National  Allocation  Plans  may  contain  elements  which  distort  competition  and 
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esetekként  jelölte  meg  a  Bizottság  például  a  tudatos  és  a  nem tudatos  túlosztást, 

valamint  az  első  kereskedelmi  időszakban  lejárt  kibocsátási  egységek  második 

kereskedelmi  időszakban  történő  ingyenes  „újra  kiosztását”.  A Bizottság  továbbá 

megállapította: „Az állami támogatás mindig jelen lesz, ha a tagállam a kibocsátási  

egységek több, mint 95%-ának ingyenes kiosztása mellett dönt a 2005-2007 közötti  

kereskedelmi  időszakban,  az  előbb  említett  állami  bevétel  által757”.  A  Bizottság 

mégsem követelte  meg a kiosztási  tervekről való formális  értesítést:  „A Bizottság 

nem kéri az EK-Szerződés 88. cikk (3) bekezdése alá eső nemzeti kiosztási tervek  

formális  bejelentését  a 2005-2007 közötti  kereskedelmi  időszakra758”.  A Bizottság 

2004. július 7-ei a Tanács és az Európai Parlament felé készített közleményében759 az 

üvegházhatású  gázok  kibocsátási  egységeinek  kiosztására  szolgáló  első  nyolc 

nemzeti kiosztási tervről az alábbiak szerint foglalt állást: „[…] A tagállamok által  

biztosított tájékoztatás alapján a Bizottság úgy találja, hogy az intézkedések szelektív  

előnyhöz  juttatnak  bizonyos  vállalkozásokat,  amely  potenciálisan  torzíthatja  a 

versenyt és befolyásolhatja a közösségen belüli kereskedelmet. Ezek az intézkedések,  

úgy tűnik, a tagállamoknak tulajdoníthatók, és együtt járnak az állami források oly 

mértékű felhasználásával, hogy a kibocsátási egységek több mint 95%-a ingyenes. 

Tehát miközben a Bizottság jelen időpontban nem zárhatja ki azt, hogy a terv állami 

támogatást  nyújt  a  Szerződés  87.  Cikk  (1)  bekezdése  értelmében,  minden  olyan 

potenciális  támogatás,  amelyet  a  tervek  keretében  biztosítanak  (kivéve  az  1.  

kritérium megsértése alapján elutasított  tervet),  összhangban van az Irányelv  III.  

mellékletének 1. és 2. kritériumaiban ismertetett átfogó környezetvédelmi céljával és  

annak teljesítéséhez szükségszerűnek látszik. Rendelkezésre állnak további ösztönzők 

is  a  kedvezményezettek  számára,  amelyekkel  javíthatják  környezetvédelmi 

teljesítményüket.  Bármely  potenciálisan  egyenlőtlen  bánásmódra  a  tagállamok 

objektív  és  átlátható  indokolással  szolgáltak.”  A  Bizottság  tétovázó 

megnyilvánulásai azt mutatják, hogy nem sikerült végleges álláspontot kialakítania 

az  uniós  kereskedelmi  rendszer  állami  támogatásokkal  való  kapcsolatáról.  A 

constitute state aid.”
757 „State  aid  will  allways  be involved  if  a  Member State  decides  to  allocate  more  than  95% of 
allowances free of charge for the period 2005-2007, thereby foregoing public revenue.”
758 „The Commission will not request formal notification of the National Allocation Plans under Art. 
88 (3) of the EC-Treaty for the period from 2005 to 2007.”
759 A  Bizottság  közleménye  a  Tanács  és  az  Európai  Parlament  felé  a  Bizottság  2004.  július  7-i 
határozataival  kapcsolatosan  Ausztria,  Dánia,  Németország,  Írország,  Hollandia,  Szlovénia, 
Svédország és az Egyesült Királyság üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kiosztására 
szolgáló nemzeti kiosztási tervekről, összhangban a 2003/87/EK irányelvvel, KOM (2004) 500 végl.
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túlosztás különböző konstellációi mellett a Bizottság legfrissebb közleményei szerint 

a  kényszerűen nem ingyenesen  kiosztandó 5%-nyi  kibocsátási  egységek ingyenes 

kiosztása  megvalósítja  az  állami  támogatás  tényállását.  A Bizottság  álláspontja  a 

„szükségszerű” fogalom használata alapján még nem tűnik véglegesnek.

6. ÖSSZEGZÉS

Az  EK-kibocsátás-kereskedelmi  rendszerében  a  kibocsátási  egységek  ingyenes 

kiosztása  állami  forrásból  megvalósítja  az  egységek  címzettjeinek  előnyben 

részesítését,  ami  csak  azoknál  a  kiosztásoknál  érvényes,  amelyek  során  bizonyos 

szektorokat vagy vállalkozásokat erősítenek. Amennyiben akár csak egy esetben is 

bekövetkezik  a  verseny  torzítása,  megvalósul  az  EK-Szerződés  87.  cikkének  (1) 

bekezdésében rögzített tényállás. Erre a következtetésre jutott a Bizottság az Irányelv 

9. cikke keretében bejelentett,  első nemzeti kiosztási tervek értékelése során is. A 

Bizottság  további  megállapítása  –  miszerint  a  tervek  keretében  biztosított  állami 

támogatás  az  Irányelv  fölérendelt  környezeti  céljaival  összhangban  van  és  azok 

eléréséhez  szükséges  – azonban már  nem követhető  ilyen  egyértelműen.  Mivel  a 

kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerének ökológiai  céljait a térítés melletti 

kiosztással  is  el  lehet  érni,  az  ingyenes  kiosztás  szükségszerűsége  nehezen 

igazolható.  A  Bizottság  megpróbálhatná,  „egy  pragmatikus  állítás”  útján  az  EK-

kibocsátás-kereskedelmi  rendszerét  politikai  indokolással  mintegy  a  közösségi 

piaccal  összeegyeztethetőnek  nyilvánítani  és  ezért  a  világviszonylatban  első 

multinacionális kereskedelmi rendszer jellegét, a lehetséges pozitív tapasztalatokat a 

résztvevők számára és a pozitív hatásokat a környezetvédelem számára felhasználni. 

Mégis  ebben  a  kérdésben  legkésőbb  akkor  kerül  sor  végleges  állásfoglalásra,  ha 

valamely vállalkozás az állami támogatásokra vonatkozó jog Bizottsági értékelésével 

szemben panasszal él és az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának döntenie kell. 

Ez a pillanat mostanra elérkezett, mivel a Bizottság által a nemzeti kiosztási tervek 

jóváhagyása  illetőleg  módosítása  tárgyában hozott  határozatainak  megsemmisítése 

tárgyában eddig két  tagállam és két vállalat  nyújtott  be keresetlevelet  az Európai 

Közösségek Elsőfokú Bíróságához760, amelyek közül az egyikben761 a felperes (német 
760 Német energetikai cég (EnBW Energie Baden-Württemberg AG): T-387/04
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága T-178/05
Német Szövetségi Köztársaság T-374/04
Szlovák acélipari társaság: T-489/04
761 Német energetikai cég (EnBW Energie Baden-Württemberg AG): T-387/04
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energetikai  cég) éppen az állami  támogatásokkal  kapcsolatos közösségi szabályok 

megsértése  miatt  kéri  a  Bizottság  határozatának762 megsemmisítését  az  Elsőfokú 

Bíróságtól.

A felperes azt a bizottsági döntést támadja, amely […] jóváhagyta a Németország által kidolgozott, az  

üvegházhatású gázok kibocsátási egységeire vonatkozó nemzeti kiosztási tervet. A felperes különösen  

a tervben található egyik átmeneti szabályt kifogásolja, amely szerint az erőmű üzemeltetője, ha egy  

régi  létesítményt  leállít  és  helyette  egy  újat  működtet,  négy  éven  keresztül  megkapja  azt  a  

kibocsátásegység-mennyiséget, amelyet a leállított létesítményre tekintettel kapott volna. A felperes  

álláspontja szerint ez a kibocsátási egységek olyan többlet-juttatását eredményezi, amely megvalósítja  

az EK 87. cikk (1) bekezdés szerinti támogatás tényállását, és nem igazolható. […] A megtámadott  

határozat ezért sérti az EK 87. cikk (3) bekezdését és a 88. cikk (2) bekezdését. Továbbá a felperes  

szerint  alperes,  az  EK 88.  cikk  (2)  bekezdését  megsértve,  jogellenesen  mulasztotta  el  a  hivatalos  

vizsgálati  eljárás  megindítását,  pedig  komoly  kétségei  kellett  volna,  hogy  legyenek  e  szabály  EK  

Szerződéssel  való  összeegyeztethetőségét  illetően.  A  felperes  álláspontja  szerint  a  megtámadott  

határozat ezen kívül sérti a 2003/87/EK irányelv 9. cikke (3) bekezdését és az irányelv III. Melléklete  

(5)  követelményét,  mivel  a  kibocsátási  egységek  többlet-juttatása  a  felperes  versenytársainak  

indokolatlan előnyben részesítését jelenti, amit tovább súlyosít, hogy egyes vállalatok, mint a felperes  

is  –  mivel  a  közeljövőben  törvényi  rendelkezések  következtében  atomerőműveket  kell,  hogy  

leállítsanak – indokolatlanul kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek763. 

Amint  a  Bíróság  meghozza  e  tárgykörben  a  döntését,  minden  bizonnyal  ki  fog 

derülni, hogy a Bizottság álláspontja az elsődleges joggal szemben is igazolni tudja-e 

magát.

762 2004. július 7-i bizottsági  határozatot  az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek nemzeti 
kiosztási tervéről, amelyet Németország dolgozott ki.
763 Idézet a keresetlevélből HL C 6, 2005.01.08., 38.o.
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III. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁSI JOGOK KERESKEDELMÉNEK ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE AZ 

ALAPJOGOKKAL

1. AZ ALAPJOGOK ÉS A KIBOCSÁTÁSI JOGOK KERESKEDELME KÖZÖTTI KAPCSOLATRÓL

Az alapvető jogok és a kibocsátási jogok kereskedelme közötti kapcsolatot már több 

külföldi jogi tanulmány elemezte764, közösségi vizsgálatára behatóbban azonban csak 

a  Bizottság  Zöldkönyvének  közzétételét  követően  került  sor,  mivel  addig  még 

hiányoztak a szabályozás részletei, így az elemzések az alapvető jogok tekintetében 

nem  lehettek  teljeskörűek.  Közülük  számos  az  alapvető  jogokkal  való 

összeegyeztethetőség hiányát vélte felfedezni a rendszer kialakításában, jóllehet ezek 

az  állítások  alig  támaszthatók  alá  konkrét  az  Irányelvben765 foglalt  olyan 

rendelkezésekkel, amelyek az alapvető jogokkal ellentétben állnának. Az elemzések 

a megállapításaikat főként a kibocsátási egységek kiosztására vonatkoztatták, amely 

az alapvető jogok által védett érdekek ellentétét kelti életre766.

A Zöldkönyv hangsúlyozza, hogy az újonnan bevezetésre kerülő rendszert össze kell 

hangolni a belső piac működésével  és annak védelmével.  Ennek során biztosítani 

kell,  hogy az  egymással  összehasonlítható  vállalkozások  valamennyi  tagállamban 

azonos és „fair elbánásban” részesüljenek. Függetlenül attól, hogy az új eszköz az 

éghajlatváltozással  szembeni  fellépést  nagymértékben  elősegíti,  a  rendszer 

kialakítása  és alkalmazása  során nem csak a kereskedelmi korlátozások,  hanem a 

szabad letelepedés korlátozása, valamint a versenytorzítások is elkerülendők, hiszen 

ezek  a  belső  piac  működésében  károkat  okozhatnak.  A  közösségi  rendszernek 

koherens keretet  kell  biztosítania  a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt  kötelezettségek 

teljesítése céljából767.
764 MEHRBREY,  K. L.:  Verfassungsrechtliche Grenzen eines Marktes  handelbarer  Emissionsrechte -  
Untersuchung eines so genannten marktwirtschaftlichen Umweltschutzinstruments – dargestellt am 
Beispiel der Luftreinhaltung. Duncker & Humblot Verlag, Berlin, 2003, 45.o.
valamint:  REHBINDER,  E.:  Übertragbare  Emissionsrechte  aus  juristischer  Sicht.  In:  ENDRES,  A.  - 
REHBINDER,  E.  -  SCHWARZE,  R.  (szerk.):  Umweltzertifikate  und  Kompensationslösungen  aus 
ökonomischer und juristischer Sicht. Economica, Bonn, 1994, 128.-136.o.
765HL L 275, 2003.10.25., 32. o.
766 KERTH, Y.: i.m. 272-273.o.
767 KOM(2000) 87 endg.  Grünbuch zum Handel  mit  Treibhausgasemissionen in der  Europäischen 
Union 5.2. Schutz des Binnenmarktes o. 13.
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A kibocsátási jogok kereskedelme és az alapvető jogok kapcsolatának vizsgálata a 

szabályozás alábbi pontjaiban tűnik szükségesnek768:

- az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedélyezési kötelezettség 

bevezetése az ehhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítése vonatkozásában769;

- a kibocsátási egységek részben térítés ellenében történő kiosztása770;

- a kibocsátási egységek össz-mennyiségének csökkentése;

- meghatározott szektorok/tevékenységek bevonása ill. be nem vonása771;

- a piaci résztvevők körének meghatározása772.

Fentiek  vonatkozásában a  vizsgálódásomat  az alábbi  alapjogokra terjesztem ki:  a 

tulajdonhoz  való  jog,  a  diszkrimináció  tilalmának  elve,  a  foglalkozás  szabad 

megválasztásának joga és a letelepedés szabadsága773.

2. A TULAJDONHOZ VALÓ JOG ÉS A KÖZÖSSÉGI RENDSZER

Elsődlegesen azt kell megvizsgálni, hogy az Irányelv hatálya alá vont károsanyag-

kibocsátókat  a  bevezetésre  került  rendszer  tulajdonjogi  szempontból  mennyiben 

érinti.  Amennyiben  az  Irányelv  a  kibocsátási  jogosultságok  tekintetében 

újrafogalmazza  a  jogviszonyokat,  úgy  a  jövőre  vonatkozóan  a  kibocsátók 

vonatkozásában a tulajdon határait is újrafogalmazza. Az új rendszer bevezetésének 

ugyanis  éppen  az  a  célja,  hogy  a  létesítmény  üzemeltetőjének  CO2-kibocsátásra 

kizárólag  azzal  a  feltétellel  adható  engedély,  ha  az  a  létesítmény  képes  a  CO2-

kibocsátásainak  nyomonkövetésére,  továbbá  a  CO2-kibocsátás  feltétele,  hogy  az 

adott létesítmény a CO2-kibocsátásánek megfelelő mennyiségű kibocsátási egységet 

adjon  át  az  államnak  a  tágyévet  követő  évben.  Ezzel  az  Irányelv  megvonja  a 

kibocsátóktól  azt  a  lehetőséget,  hogy  a  létesítményeiket  korlátozásmentesen 

használhassák, ami csupán „egy pillanatra” áll fenn, hiszen ezzel egyidejűleg rögzíti, 

hogy a kezdeti  időszakban (jórészt)  ingyenesen osztja szét  az állam a kibocsátási 
768 KERTH: i.m. 274-275.o.
769 Irányelv 4. cikk, 6. cikk (2) bekezdés e) pont, 12. cikk (3) bekezdés
770 Irányelv 10. cikk
771 Irányelv I. melléklete
772 Irányelv 19. cikk (2) bekezdés 1. mondata
773 A fenti alapjogok közül a tulajdonhoz való jogot és a foglalkozás szabad megválasztásához fűződő 
jogot, mint alapjogokat, az Európai Közösség teljességgel elismeri.
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egységeket a rendszer hatálya alá eső létesítményeknek. A tulajdon tartalmának ez az 

új meghatározása korlátozza a jogosultságokat és ezáltal a  szerzett jogok védelmével 

kollidál, amely a ténylegesen fennálló jogokat és egyéb pozíciókat védelmezi a jogi 

helyzet módosításaival szemben.

Az EK-Szerződés 295. cikke [korábbi 222. cikk] kimondja, hogy e Szerződés nem 

sértheti  a  tagállamokban  fennálló  tulajdoni  rendet.  Ennek  értelmében  az  EK-

Szerződés a tagállamok tulajdoni rendjét érintetlenül hagyja,  a tulajdonjogot, mint 

közösségi alapjogot ezzel szemben azonban a közösségi jognak kell konkretizálnia.

Ennek a megfogalmazásnak tulajdonképpen két védelmi aspektusa van: egyrészt a 

Közösség nem sértheti meg a tagállamoknak azt a jogát, hogy a tulajdoni rendjüket 

megváltoztassák,  másrészt  pedig  a  tagállamok  tulajdoni  rendjüket  szabadon 

megváltoztathatják. Jelen összefüggésben is pusztán annak kérdése merül fel, hogy 

vajon  és  mennyiben  avatkozik  be  a  Közösség  a  kibocsátási  jogok  kereskedelmi 

rendszerének  bevezetésével  a  tagállamok  tulajdoni  rendjébe,  mennyiben  érinti  a 

tulajdon védelmét?

Ma már vitathatatlan, hogy a Közösség a tulajdont, mint olyat védelemben részesíti; 

az Európai Közösség Bírósága immáron átfogó alapjogi védelmet épített fel, amely 

valamennyi  vagyoni  értékű  jogra  és  vagyonra  kiterjed,  amely  egy  személyhez 

rendelhető.  Eddig azonban még nem tisztázott  annak kérdése, hogy a tulajdonhoz 

való  jog  kiterjed-e  a  folytatott  gazdasági  tevékenységre  is.  Amennyiben  erre  a 

kérdésre igen a válasz, úgy a kibocsátási jogok kereskedelmének bevezetése, főként 

speciálisan a CO2-kibocsátásra vonatkozó engedély, a tulajdonhoz való jogba történő 

beavatkozást  valósítja  meg.  Ebben  az  esetben  ugyanis  az  érintett  létesítmények 

üzemeltetői  kötelesek  az  adott  tevékenység  gyakorlásához  a  megfelelő  engedélyt 

beszerezni, amire eddig nem minden esetben volt szükségük.

Az Irányelv alapján engedélyköteles létesítmény üzemeltetőjének tulajdonhoz való 

joga  akként  csorbulhat,  hogy az  első  kereskedési  időszak  kezdetével,  azaz  2005. 

január  1-jével  többé  nem  bocsáthat  ki  korlátlanul  szén-dioxidot,  hiszen  ehhez 

egyrészt szükséges az Irányelv 4. cikke szerinti engedély, valamint a kibocsátásnak 

megfelelő mennyiségű kibocsátási egység, ami azt is jelentheti, hogy amennyiben a 

szükségleteihez nem elegendő a számára kiosztásra került mennyiségű egység, úgy 
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az egységek piacán további egységeket  kell  visszterhesen vásárolnia,  különben az 

Irányelvben rögzített szankciók terhelik.

Amennyiben  egy  tagállam  akként  határoz,  hogy  az  Irányelv  10.  cikke  szerint  a 

kibocsátási  egységeket  részben  visszterhesen  osztja  ki,  akkor  ez  az  üzemeltető 

tulajdoni  pozíciójába történő beavatkozásnak tekinthető,  ami  a tulajdonát  továbbá 

akként  is  érinti,  hogy  a  következő  kereskedési  időszakokban  az  összkibocsátási 

mennyiség csökkentésével az ő részére is kevesebb kibocsátási egységet osztanak ki.

A létesítmények üzemeltetői esetében felmerül a kérdés, hogy a tulajdonhoz való jog 

kiterjed-e a jogi személyekre is vagy csak a természetes személyekre. Erre a kérdésre 

az Európai Közösség Bírósága az egyes esetekben külön-külön adott választ:

A S.P.A Ferriera Valsabbia és mások v az Európai Közösségek Bizottsága ügyben774 

az Európai Közösségek Bírósága kimondta, hogy „[…] olyan feltételeket teremtett  

volna, amelyek megfosztották volna  a gazdasági szereplőket a tulajdonukban lévő  

üzletektől, ami ellentmond az emberi jogokról és alapvető szabadságjogokról szóló 

európai  egyezmény  első  jegyzőkönyvében  a  tulajdonjog  tekintetében  biztosított  

védelemnek”.  Ebben az esetben tehát  a gazdasági szereplők a tulajdonukban lévő 

üzleteik vonatkozásában tulajdonjogi védelemben részesültek.

Egy másik ügyben775: a Bíróság az alábbi álláspontot alakította ki az alapvető jogok 

és  az  általános  jogelvek  kapcsán  „[…] Ezek  az  elvek  nem tekinthetőek  korlátlan  

jogosultságnak,  azokat  társadalmi  szerepükre  tekintettel  kell  figyelembe  venni.  

Ennélfogva korlátozható a tulajdonhoz való jog és  a szakmai tevékenység szabad 

gyakorlása,  mégpedig  egy  piac  közös  szervezése  keretében,  feltéve,  hogy  ezek  a 

korlátozások  a  Közösség  által  követett  közérdekű  célkitűzéseknek  megfelelnek,  és  

nem  jelentenek  a  kitűzött  célhoz  képest  aránytalan  és  megengedhetetlen 

beavatkozást, amely az így biztosított jogok lényegét sértené776.”

774C-154, 205, 206, 226 – 228, 263 – 264/78, 39, 31, 83 – 85/79 sz.  egyesített  ügy  [1981] ECR 
I-02125, Ítélet 88. pontja
775 C-265/87.  sz.  ügy  Hermann  Schräder  HS  Kraftfutter  GmbH & Co.  KG kontra  Hauptzollamt 
Gronau (A Finanzgericht Düsseldorf előzetes döntéshozatal iránti kérelme)
776 Ítélet 3. pontja
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A  tulajdonhoz  való  jog  ökonómiai  dimenzióira  tekintettel  szükségesnek  és 

következetesnek  tűnik,  annak  személyi  védelmi  körét  a  jogi  személyekre  is 

kiterjeszteni. 

3.  A  TULAJDONHOZ VALÓ JOG ÉS A FOGLALKOZÁS SZABAD MEGVÁLASZTÁSÁNAK ÉS 

GYAKORLÁSÁNAK JOGA KÖZÖTTI KAPCSOLAT

A  tulajdonhoz  való  jog  mellett  a  foglalkozás  szabad  gyakorlásának  joga  is  a 

közösségi alapjogok részét képezi.

Az Európai Közösség Bírósága ítéletében kifejti, hogy „garantálni kell a gazdasági  

tevékenység  gyakorlását,  mivel  az  azok  közé  az   alapvető  jogok  közé  tartozik,  

amelyek védelme a közösségi jognak is alapvető célja777.” 

Szemben az emberi jogok és alapvető  szabadságok védelméről szóló Európai Egyezménnyel, amely 

nem ismeri a foglalkozás szabad megválasztásához való jogot - és ezzel az, mint jogforrás sem jöhet 

számításba - szinte valamennyi tagállam alkotmánya védelemben részesíti azt.

A  foglalkozás  szabad  megválasztásának  joga  a  foglalkozás  kiválasztását,  a 

foglalkozás  szabad  gyakorlását  átfogva  a  gazdasági  életben  való  részvételt 

védelmezi.  A foglalkozás  szabad megválasztása és a tulajdonhoz való jog eszmei 

halmazatban állnak egymással.  A foglalkozás szabad megválasztásának védelme a 

tulajdon garanciája mellett akkor jelenik meg, ha a termelési eszközök használatáról 

van szó.

A  közösségi  szabályozásnál  fogva  a  létesítmény  üzemeltetője  a  tulajdonát  nem 

használhatja  többé  úgy,  mint  korábban,  a  gazdasági  tevékenységét  többé  nem 

végezheti a megszokott, azaz részben szabályozatlan formában. Kérdésként merülhet 

fel,  hogy  ennek  során  a  tulajdonhoz  való  jogába  vagy  a  foglalkozása  szabad 

megválasztásának  jogába  történik-e  a  nagyobb  mértékű  beavatkozás?  A  kérdés 

megválaszolásához a két alapjog közötti kapcsolatot kell közelebbről megvizsgálni.

Mindkét  alapjogi  garancia  központi  jelentőséggel  bír  a  közösségi  jog  által 

feltételezett  „szabad  versenyen  alapuló  nyitott  piacgazdaság”  működése 

szempontjából778.  Egy  elsődlegesen  gazdaságpolitikailag  kialakított  jogrendben 
777C-230/78. ECR I-2749 [1979], 20. pont 
778 lásd: EK-Szerződés 4. cikk (1) bekezdését
4. cikk (korábbi 3a. cikk)

245



természetszerű, hogy a privátautonómia gyakorlása jelentős helyet foglal el, melynek 

védelme az alapjogok segítségével elengedhetetlen. A két alapjog közös gazdasági 

aspektusaira  tekintettel  az  Európai  Közösség  Bírósága  mindezidáig  nem próbálta 

meg tisztán  elválasztani  egymástól  e  két  alapjogot.  A két  alapjog közös  védelmi 

iránya  a  gazdasági  életben  való  részvétel  biztosítása,  terjedelmük  határa  azért  is 

vonható meg nehezen, mert mindkettővel szemben azonos igazolási követelmények 

állnak fenn.

A tulajdonhoz való jog és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog közötti 

különbségtételre szolgálhat az Európai Közösség Bíróságának ítélkezési gyakorlata, 

habár a Bíróság nem igyekszik a két alapjog között éles határvonalat húzni, néhány 

elhatárolási  pont  mégis  fellelhető  a  hasonló  konstellációjú  eszközök  megítélése 

során:

A C-44/79779 ügyben hozott ítéletében a Bíróság kimondta, hogy „a tulajdonhoz való 

jog  a  közösségi  jogrendszerben  a  tagállamok  alkotmányaiban  szereplő  közös  

felfogásnak megfelelően biztosított, melyet az emberi jogok védelméről szóló európai  

egyezmény első jegyzőkönyve is visszatükröz.[…]780”.

Az alapvető jogok és szabadságok védelméről  szóló Európai Emberi  Jogi Egyezményhez  készített 

párizsi Kiegészítő Jegyzőkönyvben781 az alábbi rendelkezést találhatjuk a tulajdon védelméről:

„(1) Minden természetes vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához. Senkit sem lehet  

tulajdonától megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből és a törvényben meghatározott feltételek, valamint  

a nemzetközi jog általános elvei szerint történik. 

(2)  Az  előző  bekezdésben  foglaltak  nem  korlátozzák  az  államok  jogát  olyan  törvények  

alkalmazásában,  melyeket  szükségesnek  ítélnek  ahhoz,  hogy  a  javaknak  a  köz  érdekében  történő 

használatát  szabályozhassák,  illetőleg  az  adók,  más  közterhek  vagy  bírságok  megfizetését  

biztosítsák782”.

Az előírás az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint három önálló szabályt testesít 

meg. Az első szabály a  tulajdon tiszteletben tartásának általános elveként jelenik meg [(1) bek. 1. 

mondata]. A második a tulajdontól való megfosztást szabályozza, azt meghatározott feltételekhez köti 

(1)  A  2.  cikkben  meghatározott  célok  megvalósítása  érdekében  a  tagállamok  és  a  Közösség 
tevékenysége — az e szerződésben előírtak és az abban meghatározott ütemezés szerint — magában 
foglalja  egy olyan  gazdaságpolitika  bevezetését,  amely a  tagállamok gazdaságpolitikájának  szoros 
összehangolásán, a belső piacon és a közös célkitűzések meghatározásán alapul, és amelyet a szabad 
versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvével összhangban valósítanak meg.
779 C-44/79 sz. ügy Liselotte Hauer v Land Rheinland Pfalz (a Verwaltungsgericht Neustadt an der 
Weinstraße előzetes döntéshozatal iránti kérelme) [1979] ECR I-3727
780 Ítélet 4. pontja
781 Párizs, 1952. március 20.
782 Párizsi Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikke
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[(1) bek. 2. mondata]. A harmadik szabály végül  elismeri, hogy az állam meghatározott esetekben 

jogosult arra, hogy a tulajdonnak a köz érdekében történő használatát szabályozhassa [(2) bek.].

Ugyanebben  az  ítéletében  a  Bíróság  kifejtette,  hogy:  „[…] noha  több  tagállam 

alkotmányos  rendjében  is  biztosított  a  foglalkozás  szabad  gyakorlása,  az  így 

biztosított  jog  azonban  messze  nem  korlátlan  jogosultság,  és  azt  szintén  a 

védelmezett  tevékenységek  társadalmi  szerepére  tekintettel  kell  figyelembe  venni.  

Jelen esetben a vitatott közösségi intézkedés semmilyen módon nem befolyásolja a  

borász szakmába történő bejutást, sem e foglalkozás szabad gyakorlását a jelenleg a  

bortermelésnek szentelt területeken. Amennyiben az új szőlőültetvények telepítésének  

tilalma befolyásolja a borász foglalkozás szabad gyakorlását, ez a korlátozás csak a  

tulajdonjog  gyakorlása  korlátozásának  következménye,  a  két  korlátozás  tehát  

egybeesik.  A borász foglalkozás szabad gyakorlásának korlátozását tehát,  feltéve,  

hogy létezik,  ugyanazon okok  indokolják,  mint  amelyek  a tulajdon használatának 

korlátozását783”.

Megvizsgálandó azonban, hogy helyes-e ezt az ítélkezési gyakorlatot jelen esetben is 

alkalmazni.  Az engedélyezési  kötelezettség és az ahhoz kapcsolódó egységátadási 

kötelezettség  közvetlenül  a  létesítmény  kihasználásához  kapcsolódik  és  azt 

korlátozza.  Mégis  másképpen,  mint  például  a  termelési  kvótáknál,  amelyek 

véglegesen  kerülnek  meghatározásra,  a  kibocsátási  egységek  számát  legalábbis 

elméletileg  a  létesítmény  üzemeltetője  növelheti,  amennyiben  további  kibocsátási 

egységeket vásárol. Így több CO2-t tud kibocsátani, mint amennyit az eredeti kiosztás 

lehetővé tett. Az engedélyezési és kibocsátási egység szolgáltatásának kötelezettségei 

a kibocsátási jogok kereskedelmi rendszerének keretében a többi termelési kvótával 

szemben lényegesen kisebb korlátozást jelentenek.

Ehhez  kapcsolódóan  felmerül  a  kérdés,  hogy  ez  a  csekély  korlátozás  valóban 

megvalósítja-e  az  alapjogba  (itt  a  tulajdonjoghoz  való  jogba)  való  beavatkozást? 

Megnyitja-e  a  tulajdonhoz  való  jogot  vagy  sem?  Illetve  ha  meg  is  nyílik  a 

tulajdonhoz  való  jog,  akkor  a  beavatkozás  csak  igen  csekély  mértékű.  Abból  a 

maximából kiindulva, hogy a védelmi területet tágan, míg valamely alapjogba való 

beavatkozás  jogosként  való  elismerését  szűken  kell  értelmezni,  adottnak  kell 

tekintenünk  a  tulajdonhoz  való  jog  megnyílását  és  amennyiben  a  beavatkozás 

rendelkezik megfelelő intenzitással, akkor a korlátozó rendelkezésből kell kiindulni.

783 Ítélet 32. pontja
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Annak megállapításától,  hogy ezzel  egyidejűleg mennyiben áll  fenn a foglalkozás 

szabad megválasztásához való jogba való beavatkozás is, eltekinthetünk, mivel e két 

alapjog között feltételezett az „eszmei halmazat”.

A  nemzeti  kiosztási  tervben  történő  összkibocsátási  mennyiség  csökkentésének 

kötelezettsége alapján a létesítmény üzemeltetője a második kereskedési időszakban 

kevesebb  kibocsátási  egységet  kap,  mint  az  első  kereskedési  időszakban,  a 

harmadikban  pedig  még  kevesebbet,  mint  amennyit  a  másodikban  kapott  és  így 

tovább.  Ebben  a  folyamatban  is  fellelhető  a  tulajdonhoz  való  jog  korlátozása: 

Amennyiben  ugyanis  valamely  létesítmény  üzemeltetője  a  növekvő  kibocsátási 

egység  igényét  –  elegendő  pénzügyi  eszköz  híján  –  sem  (költséghatékony) 

kibocsátás-csökkentési  intézkedéssel,  sem további  kibocsátási  egység  vásárlásával 

nem tudja kompenzálni, ebben az esetben kénytelen a létesítményét részben bezárni 

(leállítani), hogy a termelése csökkentésével a kibocsátást arra a szintre csökkentse, 

amelynek  megfelelő  számú  kibocsátási  egységgel  rendelkezik.  Minél  nagyobb  a 

differencia a kiosztott kibocsátási egységek és a létesítmény általi kibocsátás között, 

annál jelentősebb a létesítmény (ki)használási  lehetőségeinek korlátozása. Egészen 

szélsőséges esetben az ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek egyfajta „bezárási 

prémiumot”  jelentenének.  Ezáltal  a  kiosztandó  kibocsátási  egységek  számának 

csökkentésével is felmerül a tulajdonhoz való jogba történő beavatkozás.

A  termelési  kvóták  és  a  kibocsátási  egységek  közötti  lehetséges  párhuzam 

(elsősorban  az  alapjog  vonatkozásában)  feltárására  vonatkozóan784 elsődlegesen  a 

Bíróság egyes – a termelési kvótákkal kapcsolatban tett – megállapításait vizsgálom 

meg. 

A cukorkvóták esetében a Bíróság egyik ítéletében785 az alábbi megállapítást tette: 

„A  kvóták  azokat  a  cukormennyiségeket  határozzák  meg,  amelyekre  nézve  a  

vállalkozások a közös piacszervezés keretében a termelők számára biztosított ár- és  

értékesítési  garanciában  részesülnek.  Nem  korlátozzák  az  érintett  vállalkozások 

gazdasági  tevékenységét,  de  meghatározzák  annak  a  termelésnek  a  mennyiségét,  

amelynek  forgalomba  hozatala  a  cukorpiac  közös  szervezése  által  a  Közösségen 

784 A termelési kvóták és a kibocsátási egységek közötti kapcsolattal kapcsolatos vizsgálódást lásd: 
BAKER &  MCKENZIE ÜGYVÉDI IRODA tanulmánya  a  Gazdasági  és  Közlekedési  Minisztérium 
megbízásából:  Az  EU  CO2-kibocsátás-kereskedelmi  irányelve  bevezetésének  jogi  vonatkozásai,  a  
kibocsátási egységek jogi természete. 2003. szeptember
785 C-230/78. ECR I-2749 [1979]
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belüli  cukortermelés  védelme  és  támogatása  érdekében  létrehozott  különleges  

rendszer kedvezményeiből részesül. […]786”

Így ezzel párhuzamosan az is feltételezhető, hogy a kibocsátási egységek egy-egy 

létesítmény  számára  kiosztandó  mennyiségének  az  állam  által  előre  történő 

meghatározása nem valósítja meg a tulajdon ill. a foglalkozás szabad gyakorlásának 

korlátozását.

A termelési kvóták és a kibocsátási egységek (kvóták) közötti párhuzam megvonása 

azonban azért sem vezet helyes eredményre vizsgálódásunk során, mert a Közösség 

Bírósága  elutasítja  azt  az  álláspontot,  amely  szerint  egy  jelentős,  akár  gazdasági 

veszteséggel  járó a gazdasági  rendet  megváltoztató  beavatkozás  nem tekinthető  a 

foglalkozás szabad megválasztásába való beavatkozásnak787. 

Ezzel szemben a közösségi rendszer kapcsán a foglalkozás szabad megválasztását az 

is  érintheti,  hogy  az  Irányelv  a  piaci  résztvevők  számára  egy  magatartási 

kötelezettséget határoz meg, amikor meghatározott létesítmények üzemeltetőit arra 

kötelezi,  hogy  a  CO2-kibocsátásaikat  megfelelő  számú  kibocsátási  egységgel 

„fedezzék”. Ez a kötelezettség mind a létesítményen fennálló tulajdonjog használatát, 

mind  a  létesítmény  üzemeltetőjének  foglalkozási  tevékenységét  érinti.  Ezáltal  a 

tulajdonhoz  való  jog  mellett  a  foglalkozás  szabad  gyakorlásához  való  jog  is 

alkalmazandó a magatartási és a gazdasági kötelezettségek értelmezése során.

Az összkibocsátás  mennyiségének  meghatározása  korlátozza  az  érintett  kibocsátó 

gazdasági lehetőségeit a kibocsátást okozó tevékenysége vonatkozásában, valamint 

azt  a  gazdasági  kötelezettséget  határozza  meg  a  számára,  hogy megfelelő  számú 

kibocsátási  egységet  birtokoljon.  Mivel  azonban  a  CO2-kibocsátás  nem  egy 

foglalkozás,  hanem  egy  foglalkozás  gyakorlásának  szükségszerű  velejárója,  így 

egyetlen  objektív  kibocsátási  felső  határ  sem valósítja  meg  valamely  foglalkozás 

objektív engedélyezhetőségi korlátját, hanem „csupán” valamely gazdasági lehetőség 

legmagasabb mértékét  határozza meg.  Azaz nem hat  közvetlenül  korlátozóan egy 

meghatározott  foglalkozásra,  hanem közvetve valamennyi  foglalkozásra,  amely az 

Irányelv  hatálya  alá  tartozó  CO2-kibocsátással  jár.  Így  a  foglalkozás  szabad 

786 Ítélet 21. pontja
787 C-230/78. ECR I-2749 [1979], 22. pont: „Ebből következik, hogy egy vállalkozás nem hivatkozhat 
a piacok közös szervezésének létrehozásából származó olyan előny fenntartására vonatkozó szerzett 
jogára, amely előnyben egy adott időben részesült. Következésképpen az ilyen előny csökkentése nem 
minősíthető egy alapvető jog megsértésének”.
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gyakorlásába történő beavatkozás csupán annyiban vehető figyelembe, amennyiben a 

kibocsátási jogok kereskedelme, mint környezetpolitikai  eszköz, a CO2-csökkentés 

meghatározott  létesítmény-üzemeltetőknek  gazdasági  kötelezettséget  ír  elő.  A 

létesítmény üzemeltetőjének azonban választási lehetősége van, a létesítményét vagy 

kibocsátás-csökkentő technológiákkal  látja  el  vagy további  kibocsátási  egységeket 

vásárol vagy a termelését csökkenti vagy leállítja. Annak kérdése, hogy a létesítmény 

üzemeltetője  ezek közül  melyik  lehetőséget  választja,  nagyban függ a tagállamok 

által elkészítendő nemzeti kiosztási tervtől, amely meghatározza, hogy a kibocsátási 

egységek mekkora mennyisége kerül kiosztásra és ezek közül az egyes létesítmény-

üzemeltetőkre, illetve vállalatokra mennyi egység jut. 

Annak  kérdése,  hogy  vajon  fennáll-e  a  foglalkozás  szabad  gyakorlásába  való 

jogosulatlan beavatkozás, közösségi szinten nem válaszolható meg, mert az Irányelv 

nem  tartalmaz  kielégítően  elegendő  előírást  erre  vonatkozóan.  Az  Irányelv  a 

foglalkozás  szabad  megválasztásáról,  mint  közösségi  alapjogról  nem  tesz  külön 

említést,  jóllehet  a  tagállamok  rendelkezésére  álló  kiosztási  módozatokat  éppen 

ennek  az  alapjognak  a  fényében  határozza  meg.  Mégha  az  Irányelv  9.  cikkének 

megfelelően,  annak  III.  mellékletében  rögzített  kritériumok  a  nemzeti  kiosztási 

tervek  vonatkozásában tartalmaznak is  előírásokat,  azokból  mégsem vezethető  le, 

hogy  az  egyes  vállalatok  számára  a  foglalkozás  szabad  gyakorlásának  olyan 

korlátozása valósul-e meg, amely az adott üzem bezárásával lenne megegyező. Az 

Irányelv III. mellékletének előírásai ugyanis nem elég konkrétak, azok a tagállamok 

részére  kellő  mozgásteret  biztosítanak  a  kibocsátási  egységek  mennyiségének 

meghatározása  vonatkozásában  annak érdekében,  hogy a  tagállami  sajátosságokat 

figyelembe vehessék.  Mindenesetre az Irányelv alapján nem szándékolt  és el  sem 

várható,  hogy  meghatározott  érintett  vállalkozók  a  létesítményeiket  bezárni 

kényszerüljenek.  Az  Irányelv  annyit  tesz  világossá,  hogy a  kibocsátási  egységek 

mennyiségének az érintett létesítmények potenciáljával összhangban kell állnia788.

A  foglalkozás  szabad  megválasztásának  joga  –  a  tulajdonhoz  való  joghoz 

hasonlatosan - kiterjed a jogi személyekre is, míg annak tárgyi oldala a foglalkozás 

szabad  gyakorlására  is.  Speciális  értelmezés  szerint  a  foglalkozás  szabad 

788 Irányelv III. melléklete 3. pontja
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megválasztásának joga kereskedelmi szabadságként és „vállalkozási szabadságként” 

is értelmezendő. 

Amennyiben  az  üzemeltető  és  a  létesítmény  tulajdonosának  személye  elválik 

egymástól – amit az Irányelv lehetségesnek tart, hiszen az  „üzemeltető”: bármely 

személy, aki létesítményt üzemeltet vagy irányít, illetve – amennyiben erre a nemzeti  

jogszabály lehetőséget ad –, akire a létesítmény műszaki működése feletti gazdasági 

döntéshozatali hatáskört ruházták789 – ebben az esetben a létesítmény üzemeltetője 

nem  hivatkozhat  a  tulajdonhoz  való  jogra.  Ezen  a  példán  jól  látszik,  hogy  az 

engedélyezési kötelezettség, mint a foglalkozás szabad megválasztásának védelmébe 

való beavatkozás korlátozhatja a létesítmény üzemeltetőjének alapjogi pozícióját.

Meg kell  jegyezni,  hogy  az  Európai  Közösség  Bírósága  eddig  még  sosem hozott  olyan  ítéletet, 

amelyben a Közösség valamely jogi aktusát azért semmisítette volna meg, mert az a tulajdonhoz való 

jogot  sérti.  Szakértők  megállapításai  szerint  azok  a  felek,  akik  a  megsemmisítés  iránti  kereseti 

kérelmüket kizárólag a tulajdonhoz való jogra alapítják, igencsak rossz kiindulási pozícióban vannak. 

Ennek megállapítása során azonban tekintettel kell lenni arra a tényre is, hogy alapvetően kevesebb 

alapjogi  kérdéssel  fordulnak  a  Közösségi  Bírósághoz,  mint  egy  nemzeti  alkotmánybírósághoz, 

továbbá hiányzik az a kereseti lehetőség is a Közösség Bíróság előtt folytatható eljárások köréből, 

amelyet  az  alkotmánybíróságok  előtt  folytatható  alkotmányossági  panasszal  lehetne  összevetni790. 

Mindezek mellett a Közösség jogalkotását  gazdaságilag inkább egyfajta  liberalizmus jellemzi, ami 

leginkább abban mutatkozik meg, hogy már a jogalkotási folyamat során igyekeznek a lehetségesen 

felmerülő problémahelyzeteket megoldani.

4. AZ ALAPJOGOKBA VALÓ BEAVATKOZÁS – A KÖZÉRDEK ÉS AZ ARÁNYOSSÁG

Mind a tulajdonhoz való jogba, mind a foglalkozás szabad megválasztásának jogába 

történő beavatkozás jogszerűnek tekinthető, amennyiben ez a beavatkozás a közérdek 

céljait szolgálja és a beavatkozás  arányos az elérni kívánt céllal. Az alábbiakban a 

Bíróságnak  arra  az  ítélkezési  gyakorlatára  kerestem  példát,  ahol  a  Bíróság  a 

tulajdonhoz való jog korlátozását jogszerűnek ismerte el:

A  J.  Nold,  Kohlen-  und  Baustoffgroßhandlung  kontra  Európai  Közösségek 

Bizottsága C-4/73.  sz.  ügyben791 a  Bíróság  kimondta:  „Ha valamennyi  tagállam 

789 Irányelv 3. cikk f) pontja
790 SATTLER, A.: i.m. 168.o.
791 [1974] ECR I-491

251



alkotmányos  rendje  biztosítja  is  a  tulajdonhoz  való  jog  védelmét,  és  hasonló  

garanciákat ad meg a kereskedelem, a munka és más szakmai tevékenységi területek  

szabad gyakorlásához, az így biztosított  jogokat, melyek távolról sem tekinthetőek  

korlátlan jogosultságnak, az általuk védelmezett javak és tevékenységek társadalmi  

szerepére  tekintettel  kell  figyelembe  venni.  Ennél  fogva,  az  ilyen  jellegű  jogokat  

rendszerint a közérdekre figyelemmel meghatározott korlátozásokkal védelmezik.  A 

közösségi jogrendben ugyanúgy jogszerűnek tűnik e jogok vonatkozásában bizonyos  

olyan  korlátozások  fenntartása,  amelyeket  a  Közösség  által  kitűzött  közérdekű 

célkitűzések  igazolnak,  amennyiben  e  jogok  lényegét  nem  érintik.  Ami  az  adott  

vállalkozásnak  biztosított  garanciákat  illeti,  azokat  nem lehet  semmiképp pusztán 

olyan kereskedelmi  érdekek  vagy lehetőségek  védelmére  kiterjeszteni,  amelyeknek  

véletlenszerű jellege magának a gazdasági tevékenységnek lényegi velejárója792”.

A Bíróság a fenti ítéletében tehát kifejezetten rögzítette, hogy ezek az alapjogok nem 

tekinthetők  korlátlannak,  azok  a  közérdekre  figyelemmel  korlátozhatók,  ennek  a 

korlátozásnak azonban arányosnak kell lennie az általa elért céllal.

Ugyanezt  mondta  ki  a  Bíróság  a  C-280/93.  sz.  ügyben793,  amely  szerint  mind  a 

tulajdonjog, mind a foglalkozás szabad gyakorlása, a közösségi jog általános elvei  

közé  tartozik.  Ezek  az  elvek  azonban  nem  abszolút  jellegűek,  hanem  azokat  a  

társadalmi  szerepük  szerint  kell  megítélni.  Következésképpen  a  tulajdonjog  

gyakorlása és a foglalkozás szabad gyakorlása korlátozható, többek között egy piac 

közös szervezése keretében, azzal a feltétellel, hogy ezek a korlátozások a Közösség 

által  követett,  általános  érdekű  célkitűzéseknek  ténylegesen  megfelelnek,  és  az  

elérendő  célhoz  viszonyítva  nem  minősülnek  aránytalan  és  elviselhetetlen  

beavatkozásnak, amely az ily módon védelemben részesített jogok lényeges tartalmát 

sértené794.

Az arányosság mértéke túllépésének általános tilalmát elsődlegesen az EK-Szerződés 

írja elő. E rendelkezés szerint:„A Közösség az e szerződésben ráruházott hatáskörök 

és a számára kijelölt célkitűzések keretén belül jár el. Azokon a területeken, amelyek  
792 Ítélet 14. pontja
793 Németországi  Szövetségi  Köztársaság v Európai  Unió Tanácsa  [1994] ECR I-04973, Ítélet  78. 
pontja
794 lásd: a C-265/87. sz. Schräder-ügyben [1989] ECR I-2237, 15. pontját és a C-5/88. sz. Wachauf-
ügyben [1989] ECR I-2609, 18. pontját és a fent hivatkozott C-177/90. Kühn-ügyet [1992] ECR I-35, 
16. pontját.
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nem  tartoznak  kizárólagos  hatáskörébe,  a  szubszidiaritás  elvének  megfelelően  a 

Közösség csak akkor és annyiban jár el, amennyiben a tervezett intézkedés céljait a 

tagállamok  nem  tudják  kielégítően  megvalósítani,  és  ezért  a  tervezett  intézkedés  

terjedelme  vagy  hatása  miatt  azok  közösségi  szinten  jobban  megvalósíthatók.  A 

Közösség  intézkedései  nem léphetik  túl  az  e  szerződés  célkitűzéseinek  eléréséhez  

szükséges mértéket  795  .”  

Az  arányosság  kérdését  az  Irányelv  Preambulumának  (30)  bekezdése  is  rögzíti: 

„Mivel a javasolt intézkedés célját, a közösségi rendszer létrehozását, nem lehet a  

tagállamok egyéni tevékenysége révén megfelelően elérni, a javasolt intézkedés tehát  

terjedelme és hatásai miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a  

Szerződés  5.  cikkében  meghatározott  szubszidiaritás  elvével  összhangban 

intézkedéseket  fogadhat  el.  Az  említett  cikkben  meghatározott  arányosság elvével  

összhangban ezen irányelv nem lépi túl az e cél érdekében szükséges mértéket.”

Ugyanezt  az  álláspontját  a  Bíróság  a  C-200/96.  számú  ügyben  796 is  kifejezésre 

juttatta: „Következésképpen  a szakmai tevékenység szabad gyakorlásának joga – a  

tulajdonjoghoz  hasonlóan  –  korlátozható,  feltéve,  hogy  ezek  a  korlátozások 

ténylegesen a Közösség által követett általános érdekű célkitűzéseknek felelnek meg, 

és  a  kitűzött  cél  tekintetében  nem  jelentenek  olyan  aránytalan  és  tűrhetetlen  

beavatkozást, amely az így biztosított jogoknak éppen a lényegét csorbítaná797”.

Ezt  a  bírósági  gyakorlatot  támasztja  alá  a  C-143/88.  és  C-92/89.  sz.  egyesített 

ügyekben798 a  Finanzgericht  Hamburg  és  a  Finanzgericht  Düsseldorf  előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme tárgyában meghozott ítélet is.

Ebben a Bíróság korábbi  ítéleteiben is  elismertként799 hivatkozik arra,  hogy  „[…] korlátozható a 

tulajdonhoz  való  jog  és  a  szakmai  tevékenység  szabad  gyakorlása  –  mégpedig  egy  piac  közös  

szervezése  keretében,  feltéve,  hogy  ezek  a  korlátozások  a  Közösség  által  követett  közérdekű  

795 „5. cikk (korábbi 3b. cikk)
796 Metronome Musik GmbH v Music Point Hokamp GmbH. előzetes döntéshozatal iránti eljárásban 
született ítélet [1998] ECR I-1953
797Ítélet 21. pontja 
lásd: C-44/94 The Queen / Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parteFishermen's Organis 
ations and others ügyet [1995] ECR I- 3115, 55. pontját
798 Zuckerfabrik  Süderdithmarschen  AG  und  Zuckerfabrik  Söst  GmbH  gegen  Hsauptzollamt 
Paderborn [1991] ECR I-415
799 Lásd többek között: a C-265/87. sz. Schräder-ügyben [1989] ECR I-2237, 15. pontját
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célkitűzéseknek  megfelelnek,  és  nem  jelentenek  a  kitűzött  célhoz  képest  aránytalan  és  

megengedhetetlen beavatkozást, amely az így biztosított jogok lényegét sértené800.”

Fenti ítéletek jól tükrözik, hogy ezeknek az alapjogoknak a korlátozása megfelelő 

közérdek fennállása esetén lehetséges. Következő megválaszolandó kérdés, hogy a 

Közösség Bíróságának ítélkezési gyakorlata vajon elfogadja-e a környezetvédelmet, 

mint közérdeket, amely alkalmas ezeknek az alapjogoknak a korlátozására?

Az  Európai  Bíróság  már  számos  ítéletében  elismerte  a  környezetvédelmet,  mint 

közérdeket,  amely  érdekében  a  beavatkozás  az  arányosság  elvének  betartásával 

megengedhető.  Így történt  ez  például  Európai  Közösségek Bizottsága kontra  Dán 

Királyság C-302/86. sz. ügyben801, ahol jóllehet a Bíróság nem a tulajdonhoz való 

jogba  történő  beavatkozást  ismerte  el  jogszerűnek  a  környezetvédelmi  célok 

megvalósítása  érdekében,  hanem  az  áruk  szabad  áramlásának  korlátozását, 

hangsúlyozva,  hogy  minderre  kizárólag  az  arányosság  elvének  betartása  mellett 

kerülhet sor.

A környezetvédelmet a Bíróság a C-240/83. sz Association de défense des brûleurs d’ 

huiles usagées ügyben802 hozott ítéletében „a Közösség egyik lényeges céljának803” 

tekintette, amely ilyenként indokolhatja az áruk szabad mozgása elvének bizonyos 

korlátozását.  Ezt  a  megállapítást  egyébiránt  az  Egységes  Európai  Okmány  is 

megerősíti804.

„Az előbbiekre figyelemmel tehát meg kell állapítani, hogy a környezetvédelem egy  

olyan kényszerítő követelményt jelent, amely korlátozhatja a Szerződés 30. cikkének 

alkalmazását”.805

A  Bíróság  a  fentiek  szerint  tehát  már  elfogadta  a  környezetvédelmet,  mint  a 

közérdeket  szolgáló  célt,  amelyen  belül  az  ökológiailag  effektív,  ökonómiailag 

hatékony éghajlatváltozás elleni védelem is fellelhető.

800 Ítélet 73. pontja
801 [1988] ECR I-4607
802[1985] ECR I- 531
803 Ítélet 13. pontja
804 Lásd Egységes Európai Okmány 18. cikk (4) bekezdését.
805 Ítélet 8-9. pontjai
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A Bíróság  valamely  a  közérdeket  korlátozó  intézkedés  vizsgálatakor,  vizsgálati 

lépcsőket  kialakítva,  az  alábbiakra  van  tekintettel:  alkalmasság,  szükségesség  és 

arányosság.

Alkalmasság

Elsődlegesen meg kell vizsgálni azt a kérdést, hogy a kibocsátási jogok kereskedelmi 

rendszere  valóban  az  az  eszköz,  amely  a  cél  elérése  érdekében  a  legkevésbé 

korlátozza  az  alapjogokat.  Ennek  során  összehasonlítást  kell  végezni  az  egyéb 

kibocsátás-csökkentő  eszközökkel:  a  környezeti  adókkal,  az  egyéb  közigazgatási 

eszközökkel  és  a  további  nem  kötelező  eszközökkel,  mint  a  támogatásokkal.  A 

környezeti  adók  (ebben  az  esetben  a  kibocsátás  alapján  fizetendő  adó)  és  a 

közigazgatási eszközök hatása nem jelezhető pontosan előre. Az adók sok esetben 

azokra  a  létesítményekre  már  nem  vonatkoznak,  amelyek  már  egy  viszonylag 

nagyobb kibocsátás-csökkentést értek el, így az adók ezeket már nem fogják további 

kibocsátás-csökkentési erőfeszítésekre rábírni.

Az alkalmasság vizsgálatánál figyelembe kell venni azt a tényt,  hogy a közösségi 

rendszer  az  üvegházhatású  gázok kibocsátásának  világviszonylatban  csak  egy kis 

mértékét képes befolyásolni. Eltekintve attól, hogy a Bíróság azonban az ítélkezési 

gyakorlatában  a  környezetvédelmi  intézkedések  alkalmasságának  vizsgálata  során 

nem követeli meg a „teljességet”, meg kell jegyezni, hogy ez a közösségi rendszer a 

nemzetközi  szinten  elfogadott  megállapodások  részeként  egy  világszerte  működő 

rendszer része és ennek következtében semmi esetre sem kezelhető izoláltan.

Nincsenek tehát konkrét érvek, amelyek az ellen szólnának, hogy a kibocsátási jogok 

kereskedelme, mint környezetpolitikai eszköz, alkalmatlan lenne céljának eléréséhez. 

Sokkal inkább annak a kérdésnek a megválaszolása bír  jelentőséggel,  hogy ez az 

eszköz-e a  legalkalmasabb az adott  cél  elérésére.  Az eddigi  tapasztalatok  alapján 

tehát  a  kibocsátási  jogok  kereskedelmének,  mint  klímavédelmi  eszköznek  az 

alkalmasságából indulhatunk ki806.

Szükségesség

A szükségesség körében azt kell vizsgálni, hogy nincs-e kisebb alapjogi korlátozással 

járó, ugyanolyan hatékony eszköz az adott cél elérése érdekében? Azaz, hogy például 

806 FRENZ,  W:  Freiwillige  Unternehmensleistungen  und  spätere  Inpflichtnahme  – 
Gemeinschaftsrechtliche  Grenzen  eines  Emissionshandels  und  nationale  Umsetzungsspielräume. 
VerwArch. 2003/3, 356-357.o.
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az engedélyezési kötelezettség és a kibocsátási egységek birtoklásának kötelezettsége 

helyett nem lenne-e elegendő a rendszerben való önkéntes részvétel biztosításának 

lehetősége?  Természetesen  ez  mindenképpen  enyhébb  eszköznek  tekinthető,  de 

hatékonysága  már  megkérdőjelezhető.  A  korábbiakban  kifejtettek  szerint  az 

engedélyezési  és  kibocsátási  egységek  birtoklási  kötelezettsége  nélkül  a  rendszer 

várhatóan kevésbé lenne hatékony. Erre tekintettel az eszköz szükségességéből kell 

kiindulni807.

Arányosság808

Végül annak vizsgálata szükséges, hogy az adott intézkedés mennyiben tekinthető 

arányosnak? Az intézkedés nem tekinthető arányosnak, amennyiben az általa célzott 

előnyök  az  általuk  okozott  hátrányokkal  nem  állnak  „egyensúlyban”.  Ezek  a 

hátrányok az érintett  létesítményüzemeltető érdekkörében jelentkeznek: korlátozva 

van a tulajdonjoga és foglalkozása szabad gyakorlásában. Tekintettel arra, hogy az 

engedélyezési  eljárásra  vonatkozó  előírások  nem  támasztanak  túl  nagy 

követelményeket,  ezért  ez  nem  jár  aránytalan  magas  költségekkel  az  érintett 

létesítmények  üzemeltetői  számára.  A  kibocsátási  egységek  szolgáltatásának 

kötelezettségére tekintettel a továbbiakban még a kibocsátási egységek kiosztására 

kell  figyelemmel  lennünk:  kizárólag  abban  az  esetben  nem  merülnek  fel  a 

létesítmény  üzemeltetőjének  pénzügyi  terhei,  ha  a  kiosztás  ingyenesen  történik. 

Amennyiben a kibocsátónak az adott kereskedési időszak alatt kibocsátási egységek 

iránti igénye merülne fel, úgy további kibocsátási egységeket kell vásárolnia, amely 

további  költségeket  jelent  a  számára.  Ezek  a  hátrányok  a  szabályozás  által  elért 

előnyökkel  azonban  kiegyensúlyozzák  egymást.  A  kibocsátási  jogok 

kereskedelmének  rendszere  ökológiai  dimenzióját  tekintve  általános  közérdeket 

szolgál,  a  stabil  éghajlat  biztosítását,  ökonómiai  szempontból  pedig a  háztartások 

terheit  csökkenti  azáltal,  hogy a  kibocsátásokkal  okozott  externális  költségek egy 

részét  internalizálja.  Ehhez  a  kiegyenlítettséghez  hozzá  tartozik,  hogy  sem  a 

tulajdonhoz való jog, sem a foglalkozás szabad megválasztásának joga nem foglalja 

magában annak jogát, hogy azok harmadik személy terhére gyakorolhatóak. Pedig 

éppen  ez  történik,  amikor  a  környezethasználat  által  okozott  ökonómiai  károkat 

807 FRENZ, W.: i.m. 357-360.o.
808 Az arányosságról lásd: FRENZ, W.: Zertifikathandel, freiwillige Anstrengungen der Wirtschaft und  
Stand der Technik – Teil 2. et 2003/9, 594-595.o.
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szabályozatlanul  eltűrik.  A  létesítmény  üzemeltetői  alapjogaik  gyakorlása  során 

korlátozzák harmadik személyek jogait és a közérdeket.

A  létesítmények  üzemeltetőinek  érdekei  és  a  közérdek  közötti  megfelelő 

kiegyenlítettség  mellett  szólnak  az  alábbi  érvek  is:  A  pótlólagosan  szükséges 

kibocsátási  egységek  megvétele  az  üzemletetőre  további  költségeket  ró,  melynek 

során azonban nem szabad megfeledkezni  arról  a  körülményről sem, hogy annak 

kérdése, miszerint az üzemeltető további kibocsátási egységeket kénytelen vásárolni, 

túlnyomórészt a mindenkori  üzemeltető viselkedésétől függ. Kibocsátás-csökkentő 

intézkedésekkel,  energiahatékonyság  növelésének  megvalósításával  ő  maga 

rendelkezik  arról,  hogy  megnövelt  termelés  esetén  ténylegesen  növekednek-e  az 

adott létesítmény kibocsátásai.

Amennyiben egy adott tagállam a kiosztandó kibocsátási egységek 5%-át értékesíti 

árverés vagy más visszterhes úton, úgy az üzemeltető az ingyenesen kapott 95%-kal 

is  beérheti  és  az  ily  módon  kibocsátási  egységekkel  nem  fedezett  kibocsátását 

kibocsátás-csökkentő  intézkedésekkel  vagy  az  energiahatékonyság  növelésével  – 

amelyeknek nem kell szükségszerűen költségeseknek lenniük – „legalizálhatja”.

A kibocsátási egységek visszterhes kiosztásával érvényesül a szennyező fizet elve809, 

másrészt a környezet magas szintű védelmének810alapelve. Tekintettel kell lenni arra, 

hogy az  ezekből  az  alapelvekből  levezethető  kötelezettség  az  egyéb  szerződéses 

célokhoz  képest  egy  viszonylagos  elsődlegességgel  bír,  amely  alapján  az 

összkibocsátási  mennyiség  csökkentése  a  létesítmények  üzemeltetőit  terhelő 

következményekkel együtt a fenntartható fejlődést szolgáló közösségi intézkedésként 

igazolható.

Az  Európai  Közösségek  Bírósága  ítéleteiben  tehát  elismeri  a  tulajdonhoz  és  a 

foglalkozás  szabad  megválasztásához  való  jogot.  A  tulajdonhoz  való  jog  és  a 

foglalkozás  szabad  megválasztásának  joga  korlátozásának  mérlegelése  és  annak 

indokolása  a  Bíróság ítéleteiben  többnyire  párhuzamosan  történik.  Ennek során a 

Bíróság a nemzeti tulajdoni rendekből a jog-összehasonlítás eszközeit is alkalmazva 

állapít meg egy zsinórmértéket, amely alapján megállapíthatók az arányosság és az 

alkalmasság határai.  Ennek során a beavatkozás  vagy intézkedés  mindenképpen a 

809 EK-Szerződés 174. cikk (2) bek. 2. mondata
810 EK-Szerződés 95. cikk (3) bekezdés és a 174. cikk (2) bekezdés 1. mondata
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Közösség  valamely  célját  kell,  hogy  szolgálja,  továbbá  az  intézkedésnek 

szükségszerűnek  és  arányosnak  kell  lennie.  A  Bíróság  által  biztosított  garancia, 

amely megakadályozza, hogy a védett alapjogok lényegét megsértsék, nincsen élesen 

meghatározva és különösen annak kérdését hagyja nyitva, miszerint ez a garancia az 

egyén védelmét is vagy csak az intézményi védelmet jelenti-e. A kibocsátási jogok 

kereskedelme  ugyan  költségesebbé  teszi  a  káros  anyagok  kibocsátását  a 

létesítmények  üzemeltetői  számára  és  korlátozza  az  adott  létesítmény 

gazdaságosságát is, ez a korlátozás azonban nincsen meghatározva és kezdetekben 

nem ér el akkora mértéket, hogy lehetetlenné váljon az üzemeltetés. Ezzel tehát a 

tulajdonhoz való jog lényegi eleme nem sérül.

Mind az alkalmasság, mind a szükségszerűség megítélésének kérdésénél a Bíróság 

mozgástere igen nagy ahhoz, hogy a kibocsátási jogok kereskedelmi rendszerének 

arányossága  ezen elbukjon.  Ugyanez  érvényes  az alkalmasság  és ezáltal  a  szoros 

értelemben vett arányosság kérdésére is. Ez utóbbit csak akkor kérdőjelezhetjük meg, 

ha az egyes vállalatoknál a rendszer eljárási költségei nem állnak összhangban az 

ezáltal elért kibocsátás-csökkentésekkel. Ha ezzel szemben az eljárás és a kibocsátási 

egységek  költségei  akkora  nagyságrendet  érnek  el,  amely  megkérdőjelezi  a 

létesítmény további üzemeltetését, úgy abban az esetben az a tulajdonhoz való jog 

lényegi tartalmi eleme sérül811.

Összefoglalva az engedélyezési, a kibocsátási egységek visszaadási kötelezettsége, a 

kibocsátási egységek visszterhes kiosztása, valamint az össz-kibocsátási mennyiség 

csökkentése  mind  a  tulajdonhoz  való  jogba,  mind  a  foglalkozás  szabad 

megválasztásának jogába való beavatkozást jelenti. Ezek a beavatkozások azonban a 

Bíróság eddigi – az alapjogokkal kapcsolatos – ítélkezési gyakorlatát alapulvéve az 

általuk elérni kívánt céllal arányosnak tekinthetők.

5. AZ ÁLTALÁNOS EGYENLŐSÉG ELVE

811 STEWING,  C.:  Emissionhandel in der Europäischen Gemeinschaft.  Carl Heymanns Verlag,  Köln, 
2004 61-62.o.
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Az általános egyenlőség a Közösség Bírósága által elismert alapjog812, melynek az 

EK-Szerződés 4. cikkének tükrében az azonos versenyfeltételek biztosítása körében 

van  jelentősége  és  amelynek  különös  kifejezése  a  megkülönböztetés  tilalma. 

Alapvetően abból kell kiindulni, hogy az általános egyenlőség nem tiltja valamennyi 

egyenlőtlen  bánásmódot.  Az  általános  egyenlőség  alapelvébe  ütközik  az  a 

magatartás, amely azonosat nem azonosként és nem azonosat azonosként kezel. 

Az  általános  egyenlőség  alapelvének  sérelme  is  megjelenhet  a  kibocsátási  jogok 

kereskedelmi rendszerében,  mert  az  Irányelv  2.  cikk (1) bekezdése az Irányelv I. 

mellékletével  összhangban  meghatározza,  mely  szektorok  ill.  tevékenységek 

tartoznak  a  Közösség  kibocsátási  jogok  kereskedelmének  hatálya  alá.  Annak 

kiderítéséhez, hogy azonos tényállások megkülönböztetéséről van-e szó, szükséges 

egy kiindulási  pont,  azaz egy gyűjtőfogalom,  amely alapján az összehasonlítandó 

tényállások  megvizsgálhatók.  Ha termékek  összehasonlításáról  van  szó,  abban  az 

esetben  a  Bíróság  a  kicserélhetőség  kritériumát  követeli  meg  annak 

megállapításához,  hogy a  termékek  egy közös  gyűjtőfogalom alá  rendezhetőek-e. 

Jelen  esetben  ez  a  termék  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátási  egysége  (CO2-

egyenértékben  meghatározva).  Egy  tonna  CO2-egyenérték  hatása  az  éghajlatra 

minden esetben azonos, függetlenül attól, hogy az milyen forrásból származik. Tehát 

itt  a  közös  gyűjtőfogalom  az  Irányelv  hatálya  alá  tartozó  létesítményekre  az 

üvegházhatású gázok kibocsátói.

Amennyiben  tehát  valamennyi  üvegházhatású  gázt  kibocsátót,  azaz  ipari 

létesítményt, közlekedést/szállítást, mezőgazdaságot és magán háztartásokat ez alá a 

közös gyűjtőfogalom alá helyezünk, akkor az Irányelv szerint ezeknek csak egy része 

„engedély-és kibocsátási egység-köteles”, azaz megállapítható az azonos tényállások 

különböző megítélése, amely azonban több szempontból is vizsgálható:

812 C-117-76. és C-16-77. sz. egyesített ügyek Albert Ruckdeschel & Co. és Hansa-Lagerhaus Ströh & 
Co. Kontra Hauptzollamt Hamburg-St. Annen; Diamalt AG kontra Hauptzollamt Itzehoe [1977] ECR 
I-1753, 7. pont:
A Szerződés 40. cikk (3) bekezdésének második albekezdése szerint a mezőgazdasági piacok közös 
szervezése  „a termelők  vagy a fogyasztók  közötti  minden  megkülönböztetést  kizár  a  Közösségen 
belül”. Bár ez a cikk kétségtelenül tilt minden megkülönböztetést ugyanazon termék termelői között, 
nem  utal  ilyen  egyértelműen  a  feldolgozott  mezőgazdasági  termékek  különböző  ipari  vagy 
kereskedelmi  ágazatai  közötti  viszonyokra.  Az  említett  rendelkezésben  meghatározott 
megkülönböztetési tilalom csupán a közösségi jog alapelvei közé tartozó általános egyenlőség elvének 
különös  kifejezése.  Ezen  elv  szerint  az  összehasonlítható  helyzetek  eltérő  elbánásban  nem 
részesíthetők, hacsak a megkülönböztetés nem objektív módon indokolt.
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Ha  ugyanis  az  Irányelv  szerint  engedélyköteles  kibocsátó  a  kibocsátási  jogok 

kereskedelmének  rendszerét  negatívan,  azaz  restrikcióként  értékeli,  akkor  ez  a 

kibocsátó  a  többi  az  Irányelv  hatálya  alá  nem  tartozó  kibocsátóval  szemben 

egyenlőtlen bánásmódban részesült és így az őt hátrányosan befolyásolja.

Amennyiben  azonban  az  Irányelv  értelmében  nem  engedélyköteles  kibocsátó 

pozitívan  értékeli  a  kibocsátási  jogok  kereskedelmi  rendszerét  és  azt,  mint  a 

közigazgatási  eszközök  melletti  alternatívaként  értékeli,  akkor  ez  a  kibocsátó  az 

Irányelv  hatálya  alá  tartozó  kibocsátókkal  szemben  hátrányos  megkülönböztetést 

szenved, hiszen a rendszerben való önkéntes részvétel nem megengedett.

Különböző  megközelítésekből  is  megállapítható  az  azonos  tényállások  eltérő 

megítélése, ugyanakkor  az Irányelvben megtalálható az eltérőek azonos megítélése 

is: Az Irányelv 19. cikk (2) bekezdésének 1. pontja szerint  a „nem-kibocsátók” is 

kereskedhetnek kibocsátási egységekkel, azaz piaci résztvevőként léphetnek fel.  A 

„nem-kibocsátók”  és  az  Irányelv  szerint  engedélyköteles  üvegházhatású  gázok 

kibocsátói különböző személyek. Ezzel az eltérő tényállás fennállása adott.

Az azonos megítélés  fennállását,  amely első pillantásra  feltűnik,  közelebbről  nem 

olyan  könnyű  megtalálni.  Jóllehet  bárki  vásárolhat  kibocsátási  egységet  piaci 

szereplőként,  mégis  csak  az  Irányelv  szerint  engedély-köteles  kibocsátó  kaphat 

ingyenesen  kibocsátási  egységeket,  melyekkel  pénzben  kifejezhető  értékű 

előnyökhöz jut, amelyekkel spekulálhat és amelyeket pénzzé is tehet, amennyiben 

sikerül neki kibocsátás-csökkentések megvalósításával kibocsátási egység-feleslegre 

szert  tennie.  „Nem kibocsátóknak”  ezzel  szemben  „csupán”  megfelelő  vagyonnal 

kell  rendelkezniük  ahhoz,  hogy  kibocsátási  egységek  vásárlásába  tudjanak 

invesztálni, majd az értéknövekedés figyelemmel kísérésével azt nyereséggel tudják 

értékesíteni.  Így  ebben  az  esetben  az  eltérő  tényállások  megkülönböztetése  nem 

valósítja  meg  a  tiltott  megkülönböztetést.  Ezzel  szemben  a  többi  létesítmény-

üzemeltető nem köteles résztvenni a kereskedelmi rendszerben. 

Maga  az  EK-Szerződés  kifejezetten  nem  tartalmaz  rendelkezést  az  egyenlő 

bánásmód tényállásáról, ezzel ellentétben azonban számos rendelkezést tartalmaz a 

diszkrimináció tilalmáról. A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatában813 az egyenlő 

bánásmód  általános  elvének  érvényesüléséből  és  fennállásából  indul  ki,  melynek 

során  a  különböző  diszkrimináció  tilalmakhoz  különböző  értelmezések 
813 C-17 és 20/61, ECR I- [1962], 653.

260



kapcsolódnak.  Az  egyenlő  bánásmód  általános  elve  alapvetően  megtiltja,  hogy 

azonos  tényállásokat  eltérő  módon  kezeljünk,  amennyiben  a  differenciálást  nem 

indokolják  azonos  súlyú  objektív  indokok814.  Ez  a  jogi  tétel  nem  csak  a 

közigazgatást,  hanem  a  jogalkotót  is  köti815.  „A  Szerződés  40.  cikkének  (3)  

bekezdésében816 megfogalmazott  diszkrimináció-tilalom  csak  egyedi  kifejezése  az  

egyenlőség általános elvének, amely a közösségi jog alapelvei közé tartozik, és amely  

arra irányul, hogy a hasonló helyzeteket ne kezeljék különbözően, legalábbis akkor,  

ha a megkülönböztetés objektíve nem indokolt.  Ez a rendelkezés a mezőgazdasági  

piacok  közös  szervezésére  vonatkozó  minden intézkedésre  kiterjed,  függetlenül  az  

azokat  megállapító  hatóságtól;  következésképpen  a tagállamokat  is  köti  a  piacok 

szervezésének végrehajtása során. […]817”

Az általános  egyenlőség  elvét  három lépésben  kell  megvizsgálni.  Elsőként  a  két 

összehasonlítható  tényállást,  majd  azt  kell  megvizsgálni,  hogy  a  kérdéses 

megkülönböztetés (differenciálás) objektív okokkal indokolható-e, végül pedig azt, 

hogy  a  megkülönböztetés  az  azt  indokoló  körülményekhez  képest  arányos-e818. 

Annak  érdekében,  hogy  elkerüljük  az  arányosság  vizsgálata  és  az  általános 

egyenlőség közötti értékelési ellentmondásokat, az eszközök és azok kialakításának 

vizsgálatakor mindenkor azonos mértéket kell alkalmazni. 

A  Bíróság  a  fentiek  vizsgálatakor  nem  ragaszkodik  a  legcélszerűbb  és 

legigazságosabb megoldáshoz, hanem megelégszik egy tárgyszerűen képviselhető és 

elegendő ok fennállásával.

Az  Irányelv  I.  melléklete  határozza  meg  a  kereskedelmi  rendszerben  résztvevő 

létesítmények  körét,  amely  alapján  a  rendszerből  kimaradtak  a  vegyipar,  a 

hulladékgazdálkodás,  a  közlekedési  szektor  létesítményei,  a  háztartások  és  a  kis 

kibocsátók. További problémaként merül fel , hogy az Irányelv nem tesz különbséget 

az  egyes  iparágak  között  aszerint,  hogy az  a  CO2-t  a  termelési  folyamat  vagy a 

tüzelőanyag  felhasználása  folytán  bocsátja  ki.  Ezek a  létesítmények  a kibocsátás-

csökkentési kötelezettségeiknek kizárólag a termelésük csökkentésével tudnak eleget 

tenni  vagy további  kibocsátási  egység  vásárlásával.  Egyéb  iparágak,  mint  pl.:  az 

814 Lásd pl.: C-C-17 és 20/61, ECR I [1962], 653.
815 C-201, 202/85. ECR I [1986] 3477.
816 Munkavállalók  szabad  mozgásának  biztosításához  szükséges  az  eltérő  feltételek  előírásának 
tilalmáról.
817 Ítélet indokolásának 1. pontja
818 C-245/81 [1982], 2745
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erőművek energiahatékonyságuk javításával vagy másik tüzelőanyag alkalmazásával, 

ennek következtében számukra a rendszer nem azonos tehertételt  jelent azokkal a 

létesítményekkel szemben, amelyeknek ez a kibocsátás-csökkentési lehetőség nem 

áll a rendelkezésükre.  Az Irányelv ilyen különbségtételt  nem ír elő. A Bíróság az 

ellenkezőből való következtetést végezte el, amikor megállapította, hogy különböző 

tényállásokat  nem lehet  azonosan  kezelni.  Ez  a  kijelentés,  tehát  a  szóban  forgó 

esetben  releváns  lehet.  Az  Irányelv  III.  mellékletének  3.  pontja  előírja,  hogy  a 

kiosztandó  kibocsátási  jogosultságok  mennyiségének  a  kibocsátás-csökkentési 

potenciáljaikkal  összhangban kell  állnia.  Amennyiben erre tekintettel  vannak, úgy 

nem áll fenn különböző tényállások azonos megítélésének veszélye, tekintettel arra, 

hogy  a  Közösség  az  egyes  tagállamok  számára  kötelezően  előírja,  hogy  azok 

kötelesek a kibocsátási egységek kiosztása során a technikai lehetőségekre tekintettel 

lenni. 

Maga  az  Irányelv  az  ellenőrzés  és  a  szankciók  tekintetében  kizárólag  a 

magánszemélyekkel  szemben  tartalmaz  előírásokat.  Ezzel  szemben  nem  találunk 

rendelkezéseket a tagállamok felelősségével kapcsolatosan. Így fennáll az a vonzó 

lehetőség, hogy az egyes tagállamok saját iparukat a verseny szempontjából előnybe 

juttassák azáltal,  hogy az ellenőrzést  és a szankcionálást  nem kielégítő mértékben 

végzik el. Ez az EU-ban azonos szektorban működő vállalatok egyenlőtlen kezelését 

vonná  maga  után.  Ezt  a  problémát  csak  tovább  erősíti,  hogy  azok  a 

létesítményüzemeltetők,  akik  ilyen  módon  „felesleges”  kibocsátási  egységekkel 

rendelkeznek, azokat más EU-államokbeli vállalatoknak is eladhatják. 

Az ilyen egyenlőtlenséget akként lehet csökkenteni,  hogy a valamely tagállam túl 

engedékeny ellenőrzéseit és a hiányzó szankcionálást a Bizottság az EK-Szerződés 

87. cikk értelmében, mint nem megengedett állami támogatást szankcionálná. 

6.  A BIZALOMVÉDELEM ELVE819

Az Európai Közösség Bírósága a bizalomvédelem elvét önálló elvként ismeri el az 

EK-Szerződés 220. cikke [korábbi 164. cikk] értelmében. A bizalomvédelem elvére 

819 SATTLER,  A.:  i.m.  190-193.o.,  valamint  a  bizalomvédelemmel  kapcsolatban  lásd:   FRENZ, W.: 
Zertifikathandel, freiwillige Anstrengungen der Wirtschaft und Stand der Technik – Teil 1. et 2003/8, 
525 –528.o.
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való  hivatkozás  jogának  fennállásához  az  Európai  Bíróság  ítélkezési  gyakorlata 

szerint három feltétel teljesülése szükséges820:

1. Először  is  a  közösségi  igazgatásnak  pontos,  feltétel  nélküli  és 

ellentmondásmentes,  jogosultsággal  rendelkező  és  megbízható  forrásokból 

származó  biztosítékokat  kell  nyújtania  az  érdekelt  számára  (objektív 

bizalomvédelem).

2. Másodszor  e  biztosítékoknak  jogos  feltevést  kell  kelteniük  abban  a 

személyben, akihez azt intézik (szubjektív bizalomvédelem).

3. Harmadszor  a  megadott  biztosítékoknak  összhangban  kell  lenniük  az 

alkalmazható szabályokkal.

A  Közösségnek  meg  kell  teremtenie  tehát  egy  olyan  szituációt,  amely  jogosan 

megalapozza a bizalmat. A bizalomvédelmet megalapozó helyzet alapulhat mind a 

Közösség valamely aktusán, mind tagállami cselekvésen. 

A környezetvédelmi  megállapodásokkal  a Közösség megteremthet  egy ilyen  bizalmat megalapozó 

helyzetet.  Az Európai  Bizottság a  Közösség Ötödik Akcióprogramról  szóló Közlemény keretében 

hangsúlyozta  a  közösségi  környezeti  politika  fontos  céljaként  a  jogalkotás  kiegészítését  egyéb 

politikai  eszközökkel  és  ennek  során  különösen  a  környezetvédelmi  megállapodásokkal 

(„environmental  agreements”),  mint  stratégiai  eszközök  intenzívebb  alkalmazásának 

propagálásával821.  Természetesen  ennek  során  meg  kell  vizsgálni,  hogy  a  közösségi  szervek  mit 

értenek  pontosan  környezetvédelmi  megállapodás  alatt.  Erre  pontos  választ  találunk  a  Bizottság 

közleményében822,  melynek  tárgya  azok  a  környezetvédelmi  megállapodások,  amelyeket  a 

Közösségben  a  környezeti  politika végrehajtása  érdekében  alkalmaznak.  A közlemény értelmében 

környezetvédelmi  megállapodások:  az ipar  és  a  hatóságok között  környezetvédelmi  céllal  létrejött 

megállapodások. Az ilyen megállapodások valamennyi fél számára kötelező erővel rendelkezhetnek, 

akár egyoldalú a hatóságok által elismert kötelezettségvállalási nyilatkozatok formájában is. Ebben jól 

látszik,  hogy  a  Közösség  felfogása  igen  tágan  értelmezi  ezeket  a  megállapodásokat.  Így  ez  alá 

sorolhatók nem csak a kötelező erővel  bíró környezeti  megállapodások (lásd a  hollandiai  példát), 

hanem a jogilag nem kötelező erejű környezeti megegyezések is, mint ahogyan azok Németországban 

jól ismeretesek.

820 T-203/97. Forvass v Bizottság ügyben [1999].ECR A-129. és II-705. 70. pontja és a T-199/01. sz., 
G v Bizottság ügyben [2002] ECR FP I-A-207. és II-1085. 38. pontja
821 96/733/EG: Empfehlung der Kommission vom 9. Dezember 1996 über Umweltvereinbarungen zur 
Durchführung von Richtlinien der Gemeinschaft Amtsblatt Nr. L 333 vom 21/12/1996 S. 0059 – 0061
Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über Umweltvereinbarungen 
KOM/96/0561 endg.
822 Mitteilung  der  Kommission  an  den  Rat  und  das  Europäische  Parlament  über 
Umweltvereinbarungen KOM/96/561 endg.
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Jogosnak kell tekintenünk a bizalom fennállása iránti feltevést, ha az érintett személy 

a  jogi  keretfeltételekben  bízhat.  Ez  a  mindenkori  jogi  pozíció  megerősítésének 

fokától  függ:  amíg  a  bizalom a  biztosított  jogi  pozíciókban  rendszerint  védendő, 

addig  a  Közösség  Bírósága  valamely  jogi  helyzet  további  fennmaradásának 

elvárásában igencsak szigorú. Az állandó ítélkezési gyakorlatában azt az álláspontot 

képviseli,  hogy  a  piaci  résztvevők  nem  bízhatnak  valamely  fennálló  szituáció 

fennmaradásában,  amelyet  a  Közösség  szervei  megítélésük  keretében 

megváltoztathatnak823.  Az  üvegházhatású  gázok  kibocsátási  jogának  kereskedelmi 

rendszerének  kialakítása  során  éppen  ez  az  eset  áll  fenn:  Az  éghajlatváltozással 

szembeni  megelőzésről  szóló önkéntes  vállalást  2000-ben megújították,  amikor  is 

már  létezett  a  Kiotói  Jegyzőkönyv,  jóllehet  ekkor  még  nem ratifikált  formában. 

Európai  szinten  megkérdőjeleződött  a  védendőség  kérdése,  amikor  is  az  Európai 

Bizottság  a  fentiekben  említett  közleményében  a  tagállamok  részére  készített 

irányvonalak szerint az alábbiakat írta elő:

”Jóllehet  szerződéses  megállapodások  eddig  csak  korlátozott  mértékben  kerültek 

alkalmazásra,  azon  tagállamok  tapasztalatai,  amelyek  jelentős  mértékben  

alkalmaznak  megállapodásokat,  mint  stratégiai  eszközöket,  arra  engednek 

következtetni,  hogy  megállapodások  jogi  helyzete  a  siker  szempontjából  fontos 

elemet  jelent.  A  szerződések  jól  ismert  és  általánosan  elismert  jogi  eszközök.  

Valamennyi  félre  vonatkozóan  tartalmaznak  kötelezettségeket  és  világos 

keretfeltételeket  nyújtanak  akként,  hogy  azok  be  nem tartása  esetére  szankciókat  

helyeznek  kilátásba,  melyeket  bírósági  úton  ki  is  lehet  kényszeríteni.  A  kötelező  

érvényű  megállapodások  általánosságban  a  környezeti  célok  elérésének  nagyobb 

biztosítását teszik lehetővé.824”

Azon is lemérhető, hogy a Bizottságnak a kötelező erővel nem bíró megállapodások 

védelmi  szintjét  (gyakran  „gentlemen’s  agreement”-ként  is  nevezett)  nem  lenne 

szabad  túlzottan  magasra  helyezni,  ha  átgondoljuk,  hogy  maga  a  Bizottság  a 

tagállamok  részére  meghatározott  iránymutatásaiban  is  világosan  a  szankcionálási 

823 C-230/78 [1979], ECR I-2749 SpA Eridania — Zuccherifici nazionali és SpA Società italiana per 
l’industria  degli  zuccheri  kontra  Mezőgazdasági  és  Erdészeti  Miniszter,  Ipari,  Kereskedelmi  és 
Kézműipari  Miniszter  és  SpA Zuccherifici  meridionali  (a  Tribunale  amministrativo  regionale  del 
Lazio előzetes döntéshozatal iránti kérelme); 
C-280/93  [1994],  ECR  I-4973  C-280/93.  sz.  ügy  Németországi  Szövetségi  Köztársaság  kontra 
Európai Unió Tanácsa
824 Mitteilung  der  Kommission  an  den  Rat  und  das  Europäische  Parlament  über 
Umweltvereinbarungen KOM/96/561 endg., 11.o.
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lehetőségekkel  rendelkező  szerződéses  formát  preferálja.  A Bizottság  számára  az 

alábbiak  tekintendők  fontosnak:  „  A  célokat  számszerűen  és  nem  csak  a  lehető  

legjobb erőfeszítések formájában kell megállapítani, azaz vagy abszolút értékekben 

(pl.:  a  legmagasabb  kibocsátási  mennyiség  meghatározásával)  vagy  százalékos  

értékben (mint pl.: a kibocsátások csökkentése a kibocsátások bizonyos százalékával  

egy meghatározott időpontra)”.

Fentiekre  tekintettel  megállapítható,  hogy  a  közösségi  kibocsátási  jogok 

kereskedelmi rendszere összeurópai szinten nem áll ellentétben a bizalom elvének 

érvényesülésével.

7. A LETELEPEDÉS SZABADSÁGA 

A letelepedés szabadsága mind a természetes, mind a jogi személyek vonatkozásában 

azt  a  jogot  biztosítja,  hogy azok  az  Európai  Közösség  valamennyi  tagállamában 

szabadon  letelepedhetnek.  Annak  megítélése,  hogy  a  természetes  illetve  jogi 

személyek  e  jogának  korlátozása  a  kibocsátási  jogok  kereskedelmi  rendszerének 

bevezetésével megvalósul-e, az a rendszer kialakításától függött. E jog korlátozása 

ugyanis abban az esetben valósul meg, amennyiben a kereskedelmi rendszer az egyes 

létesítményüzemeltető  számára  megnehezítené  a  másik  tagállamban  való 

letelepedést.  Ezzel  a  megnehezítéssel  azonban  csak  akkor  lehet  számolni,  ha  a 

létesítmény  üzemeltetője  az  egyik  tagállamban  szerzett  kibocsátási  egységét  nem 

tudná  felhasználni  egy  másik  tagállamban  fennálló  kibocsátás-csökkentési 

kötelezettségei teljesítésére, mert az egyes tagállamokban fennálló piacok egymástól 

el  lennének  különítve.  Az  Irányelv  azonban  a  piacok  ilyen  elkülönítéséről  nem 

rendelkezik, éppen ellenkezőleg az Irányelv825 előírja annak kötelezettségét, hogy a 

tagállamok  biztosítsák,  hogy  egy  másik  tagállam  illetékes  hatósága  által  kiadott 

egységeket  az  üzemeltető  a  kibocsátás-csökkentési  kötelezettségeinek  teljesítése 

céljára felhasználhatja. Az ennek tükrében kialakított rendszer nem tehát korlátozza a 

letelepedés szabadságát.

825 12. cikk (2) bekezdése
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7. RÉSZ
KÖVETKEZTETÉSEK

I. FEJEZET

A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A vizsgálódás eredményeit összefoglalva az alábbiak állapíthatók meg:

1. Napjainkra  a  kedvezőtlen  éghajlatváltozással  szembeni  fellépés 

szükségessége  mind  nemzetközi  (globális),  mind  közösségi,  mind  nemzeti 

szinten  vitathatatlanná  vált,  még  akkor  is,  ha  az  éghajlatváltozás  okainak 

megállapításában nem egységes a természettudomány álláspontja. E globális 

környezeti  probléma  sajátosságaira  tekintettel,  annak  megoldásában  való 

közreműködés  is  sajátos  eszközöket  követel  meg  a  környezeti  jogtól. 

Nemzetközi  szinten –  az ENSZ égisze alatt  –  elsőként  a  Riói  Konferencia 

keretében került sor a káros éghajlatváltozással szembeni konkrét fellépésre: 

az Éghajlatváltozási Keretegyezmény elfogadásával, amely tartalmaz ugyan 

normatív  előírásokat,  azonban  ezek  az  előírások  főként  jelentéstételi, 

tájékoztatási és együttműködési kötelezettségekre terjednek ki. A nemzetközi 

fellépés e korai szakaszában már ez is jelentős eredménynek tekinthető, mivel 

a Keretegyezmény megteremtette a további cselekvés jogi kereteit; elindította 

azokat  a  folyamatokat,  amelyek  a  nemzetközi  közösség  figyelmét  a 

problémára irányították és a mihamarabbi cselekvésre ösztönözték.

2. A  jogi  keretet  konkrét  tartalommal  a  –  hatálybalépéséig  bizonytalan  jogi 

sorsot felmutató –  Kiotói Jegyzőkönyv tölti ki. A Jegyzőkönyv legnagyobb 

jelentősége  az  ipari  államokra  vonatkozó  –  kötelező  erejű  –  kibocsátás-

csökkentési  kötelezettségvállalások  pontos  rögzítésében  áll,  melyek 

teljesítésére a Jegyzőkönyv elsődlegesen a nemzeti intézkedések alkalmazását 

írja elő. Ezeket a nemzeti előírásokat kiegészítendő (supplementarity) három 

ún. rugalmas mechanizmust jelöl meg a Jegyzőkönyv: a) a kibocsátási jogok 

kereskedelmét,  b)  az  együttes  végrehajtást  és  c)  a  tiszta  fejlesztési 

mechanizmust.  Ezek  a  másodlagos  eszközök  az  addig  alkalmazott  jogi 

eszközök körét kívánják bővíteni,  erősítve ezzel a globális probléma elleni 
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fellépés  hatékonyságát.  A  Jegyzőkönyvben  rögzített  konkrét 

kötelezettségvállalások,  a rugalmas mechanizmusok és a nemzeti  eszközök 

elsődlegességének hangsúlyozása együttesen megfelelő jogi alapot jelenthet a 

hatékony  nemzetközi  fellépéshez.  A  Kiotói  Jegyzőkönyv  tényleges 

érvényesülése  azonban  nagymértékben  függ  a  kibocsátási  egységek 

nemzetközi  kereskedelmének  tényleges  bevezetésétől,  a  Jegyzőkönyvben 

vállalt  kibocsátás-csökkentési  célok  teljesítésétől,  a  végrehajtás 

ellenőrzésének eljárási szabályaiban való megegyezéstől, valamint a fejlődő 

országoknak a csökkentési kötelezettségek teljesítésébe történő bevonásától. 

Mindezek  megvalósításán  túl  csak  akkor  igazolódhat  be,  hogy  a  Kiotói 

Jegyzőkönyv  markánsan  hozzájárul  az  éghajlatváltozás  elleni  fellépéshez, 

amennyiben  ezzel  párhuzamosan  a  nemzetközi  közösség  képes  lesz  az 

„észak-dél”  konfliktus  kezelésére  is,  ami  nem  környezeti,  sokkal  inkább 

társadalmi-gazdasági problémaként orvosolandó.

3. Az Európai Közösség jelentős mértékben járult hozzá eddig is a nemzetközi 

klímapolitika  alakításához  és  annak  eredményeihez.  Példaként  említhető  a 

Kiotói Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges ratifikációk szorgalmazása 

mellett,  hogy  a  Közösség  és  a  tagállamok  (EU-15)  a  Burden  Sharing 

megállapodás  értelmében  közösen  vállaltak  felelősséget  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvben  foglalt  kötelezettségeik  teljesítéséért  akként,  hogy 

amennyiben a Közösségnek nem sikerül a megállapodásban rögzített 8%-os 

kibocsátás-csökkentés  elérése,  úgy  valamennyi  tagállam  önállóan  felel  az 

általa vállalt csökkentési kötelezettség teljesítéséért. Ezzel a megállapodással 

a  Közösség  az  éghajlatváltozás  megakadályozása  érdekében  tett  vállalása 

komolyságát,  ugyanakkor  a  megállapodás  végrehajtásának  fontosságát 

támasztotta  alá,  valamint  saját  tagállamaival  szemben  támasztott 

követelményeinek adott nagyobb hangsúlyt.

4. Elméletben  a  rugalmas  mechanizmusok  valamennyiére  elmondható,  hogy 

azok a kibocsátásokat költséghatékonyan képesek csökkenteni.  A rugalmas 

mechanizmusok  közül  a  kibocsátási  jogok  kereskedelme  nem  tekinthető 

újkeletű  eszköznek:  mind  Európában,  mind Amerikában  nemzeti,  illetve 

tartományi szinten – többnyire eredményesen – alkalmazták már ezt a piaci 
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eszközt  a  kibocsátások  csökkentése  érdekében,  melyet  rendszertanilag  a 

gazdasági  eszközök  közé  sorolunk.  Kontinensünkön  a  kibocsátás-

csökkentések  eléréséhez  eddig  túlnyomórészt  alkalmazott  közigazgatási 

eszközök kiegészítéseként bevezetésre kerülő (köz)gazdasági eszköz új utat 

nyit  a  környezetjog  területén,  a  közigazgatási  eszközök  eddig  uralkodó 

dominanciáját  a  piaci  alapú  (magánjogi)  eszközök  irányába  billentheti  át, 

amelyek  előnyeként  elsődlegesen  a  rugalmasság  és  a  költséghatékonyság 

említhető.  A  kibocsátási  jogok  kereskedelmének  sikere  és  ezáltal  a  piaci 

eszközök  térnyerése  –  mind  közösségi,  mind  tagállami  szinten  –  jelentős 

mértékben  függ  annak  nemzetközi  és  közösségi  fogadtatásától  és  első 

eredményeitől.  Amennyiben  a  mérleg  –  az  első  közösségi  kereskedési 

időszak  végén  –  pozitív  előjellel  zárul,  a  közösségi  környezeti  jog 

ökonomizálásának folyamata aligha lesz megállítható, annál is inkább, mert 

az éghajlatváltozás elleni küzdelemben nem sok idő maradt az eszközök és az 

utak keresésére, illetve próbálgatására.

5. A közösségi rendszer bevezetéséhez példaként és tapasztalatként szolgáltak 

az egyes nemzeti kibocsátási jogok kereskedelmi rendszerei: így a svájci, az 

amerikai, a brit és a dán példák. Ezek működéséből a – közösségi szabályozás 

számára is – levonható tanulságok az alábbiakban foglalhatók össze: 

- A  kibocsátási  jogok  kereskedelmének  kellő  távolsággal  kell 

rendelkeznie a közigazgatási jogtól ahhoz, hogy elkerülhető legyen 

a  jelentős  igazgatási  költség,  valamint  biztosítható  legyen  a 

rendszer egyik legnagyobb erénye, a rugalmasság.

- az önkéntes (brit), és a kötelező (dán) részvételt megvizsgálva – az 

egyenlő  bánásmód  elvének  érvényesülésére  és  a  belső  piac 

szabályaiból  adódó  kötelezettségekre,  mint  az  azonos 

versenyfeltételek  biztosítására  tekintettel  –  célszerűbbnek 

mutatkozik a közösségi rendszer esetében is a kötelező részvétel 

bevezetése.

- A dán példa világosan rámutat arra, hogy a rendszerben részvevők 

kis száma könnyen vezethet a piac működésképtelenségéhez.  Ezt 

bizonyítják a vállalati szinten bevezetett rendszerek tapasztalatai is.
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- A  kezdeti  túlságosan  bőkezű  kiosztás  szükségtelenné  teheti  a 

tényleges  kereskedést  –  ez  történt  a  közösségi  rendszer  első 

kereskedési  időszakának  első  évében  –,  ezzel  teljességgel 

megbénítva az eszköz eredményes alkalmazhatóságát.

6. Az  éghajlatváltozás  problémájának  komplexitására  tekintettel  annak 

megoldása  is  komplex  megközelítést  igényel:  A  klímavédelem  az  EK-

Szerződésben (is) rögzített integráció alapelvére épülő közösségi feladat, mint 

olyan a „környezetvédelem” gyűjtőfogalma alá tartozik, annak részaspektusa, 

és  így  a  Közösség  több  politikáját  is  érinti.  Az  alkalmazott  eszközei 

vonatkozásában ezért  is mutat  igen szerteágazó képet.  A Közösség kezdeti 

„klímavédelmi” jogalkotása is számos,  különböző jogalapot használt fel az 

egyes  kapcsolódó  területeken.  Az  éghajlatváltozással  szembeni  politika 

önálló elismerése előtt a Közösség a levegővédelem, az ózonréteg védelme, a 

közlekedés és az energiahatékonyság körében hozott intézkedéseket, amelyek 

„pozitív  mellékhatása”  az  éghajlat  védelme  volt.  A  klímapolitika  („a 

környezetvédelem részaspektusaként”) közösségi szintre emelésével a pozitív 

mellékhatások  nem  szűntek  meg,  hanem  együttesen  erősítik  a  közösségi 

fellépést.

7. Az Európai Közösség az első konkrét klímapolitikai intézkedéseket a 90-es 

évek  első  felében  hozta  meg,  ezek  voltak  az  energiaadó  bevezetésének 

kísérlete,  a  kibocsátásokat  ellenőrző  megfigyelő  rendszerek  kiépítése, 

környezetvédelmi megállapodások megkötése. Ezek az intézkedések azonban 

nem  járultak  hozzá  maradéktalanul  a  klíma  védelméhez  és  a  Kiotói 

Jegyzőkönyvben vállalt kibocsátás-csökkentési kötelezettségek teljesítéséhez, 

ezért  is  mutatkozott  szükségesnek  a  további,  hatékonyabb  eszközök 

alkalmazása,  amelyek  messzemenőkig  képesek az  európai  gazdaság 

igényeinek figyelembevételére.

8. A Közösség,  a kibocsátási  jogok kereskedelmi  rendszerének bevezetésével 

elsősorban példát kíván statuálni a nemzetközi közösség előtt,  másodsorban 

a  kibocsátási  jogok  2008-ban  meginduló  nemzetközi  kereskedelmi 

rendszeréhez  kíván  tapasztalatokat  gyűjteni.  Harmadsorban a  „korai” 
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bevezetéssel  meg  kívánja  akadályozni,  hogy  a  tagállamok  eltérő  nemzeti 

rendszerei  a  Belső Piacon nemkívánatos  versenytorzulásokhoz vezessenek. 

Éppen ez utóbbi indokra hivatkozva utasította el a Bizottság azt a megoldást, 

amely a tagállamokban fennálló kereskedelmi rendszerekre támaszkodna. A 

meglévő tagállami rendszereket – az Irányelvnek megfelelően – a közösségi 

rendszerhez kell  igazítani,  amennyiben  pedig ez nem lehetséges,  meg kell 

őket szüntetni.

9. A rendszert  bevezető  Irányelv elfogadása során kialakult  szakmai viták és 

egyeztetések  elhúzódása  folytán  a  tagállamok  részére  rendkívül  rövid 

határidő  maradt  a  nemzeti  átültetésre,  ez  jelentős  mértékben  rányomta  a 

bélyegét  a nemzeti  szabályozások kialakítására,  illetve  a  nemzeti  kiosztási 

tervek elkészítésére. A további tagállami késlekedés viszont azért sem volt 

„illdomos”, mert ezáltal a hazai vállalatok kerültek volna versenyhátrányba a 

többi  tagállambeli  „társaikkal”  szemben,  ezt  pedig  nyilvánvalóan  egyik 

tagállam sem merte felvállalni.

10. A  Közösség  által  bevezetett  kibocsátási  jogok  kereskedelme,  mint 

környezetgazdasági  eszköz  a  részvevők  számára  gazdaságilag  vonzó 

csökkentési  lehetőséget  biztosít  egy  mesterséges  piac  létrehozásával  és 

alternatívát  kíván  felmutatni  az  eddig  alkalmazott  közigazgatási,  illetve 

pénzügyi eszközökhöz képest. Mint a környezetgazdasági eszközök általában, 

a kibocsátási jogok kereskedelme is a környezethasználót gazdasági előnyök 

– költséghatékonyság – útján próbálja a norma önkéntes betartására, ezáltal a 

környezet önkéntes védelmére „bírni”.

11. Az  elemzésem  egyértelműen  rámutatott  arra,  hogy  a  Közösség  a 

klímaváltozás  elleni  politikájában  alapvető  rendszerváltást  hajtott  végre  a 

kibocsátási jogok piacának megteremtésével. Annak eldöntése, hogy ez az út 

egyéb környezetpolitikai területekre (mint például a hulladékártalmatlanítás) 

adaptálható-e,  legfőképpen  a  kibocsátási  jogok  kereskedelmének  sikerétől 

függ. Az eredményes  átültetés ugyanakkor  nagymértékben függ a rendszer 

politikai  elfogadottságától,  ez  ténylegesen  majd  a  tagállami  kialakítás  és 

gyakorlat során mutatkozik meg. A minél szélesebb alapokra épülő rendszer 
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érdekében a szabályozás számos rugalmas rendelkezést tartalmaz, jól mutatva 

azt  a  kompromisszumos  megoldást,  amely  a  környezetvédő  politikusok 

szigorú  érveiből  és  a  gazdasági  szakemberek  rugalmas  álláspontjaiból 

alakulhatott ki.

12. A kibocsátási jogok közösségi kereskedelmi rendszere jóllehet nem vezet az 

üvegházhatású  gázok  közvetlen  csökkentéséhez,  de  ahhoz  nagymértékben 

hozzájárul,  hogy  a  CO2-kibocsátásokat  ott  előzzék  meg,  ahol  ez  a 

legköltséghatékonyabb  módon  lehetséges.  A  környezeti  költségek 

internalizálása  útján  a  környezetvédelem  ügye  olyan  gazdasági  szektorrá 

válhat,  amelyet  a piacgazdaság által  orientált  kereskedelemben figyelembe 

kell venni, és amely a vállalati magatartást jelentős mértékben meghatározza. 

Ilyen  módon  a  gazdaságilag  ésszerű  kereskedelem  és  a  környezetbarát 

kereskedelem egymást kiegészítve működhetnek, a gazdasági és az ökológiai 

érdekek párhuzamosan érvényesülhetnek.

13. Ellentétben  a  közigazgatási  eszközökkel,  melyek  a  kívánt  hatásokat  csak 

hosszabb idő elteltével  váltják ki  és azok előre  nehezen kiszámíthatóak,  a 

kibocsátási  egységek  kereskedelmi  rendszerében  azonnal  megállapítható, 

hogy  a  kereskedelem  összességében  milyen  mértékben  szolgálja  a  klíma 

védelmét.

14. A közösségi  szabályozás  kialakításakor  a  jogalkotónak  két  fő  szempontot 

kellett  szem  előtt  tartania:  egyrészt a  közösségi  környezeti  jog  számára 

ismeretlen  eszköz  bevezetésekor,  ahol  csak  tehette,  a  legrugalmasabb 

megoldást  kellett  választania,  annak  érdekében,  hogy  az  eszköz  sikeres 

legyen, az azt alkalmazók körében. Másrészt kellő következetességgel kellett 

eljárnia  a  rendszer  kialakítása  során,  hogy  az  a  2008-ban  megkezdődő 

nemzetközi  kereskedelemnek  olyan  alapjaként  szolgálhasson,  amely  a 

nemzetközi  kereskedelemre  való  áttéréskor  nem  jelent  további  jelentős 

költségeket a vállalatok számára.

15. A  közösségi  kereskedelmi  rendszer  2005.  január  1-jével  kizárólag 

meghatározott  létesítmények  által  kibocsátott  szén-dioxid  kibocsátásokra 
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terjed  ki,  melynek  hátterében  egyrészt  az  a  számszerűen  bizonyított  tény 

húzódik  meg,  hogy  a  Közösségben  a  kibocsátott  üvegházhatású  gázok 

legnagyobb  hányadát  (80%) a  szén-dioxid  jelenti,  másrészt  az  a  technikai 

feltétel,  hogy a  hatékony kereskedés  és  annak nyomonkövetése  érdekében 

elengedhetetlen  a  kereskedelem  tárgyát  képező  kibocsátási  egységekhez 

kötődő  kibocsátások  pontos  mérése,  illetve  kiszámítása.  Ez  azonban  a 

technika  jelenlegi  állása  szerint  egyelőre  kizárólag  a  szén-dioxid  esetében 

biztosított,  míg  a  Kiotói  Jegyzőkönyv  szabályozása  alá  vont  többi 

üvegházhatású gáz esetében ez a nyomonkövetés (mérés, kiszámítás) olyan 

aránytalan többlet-költséggel járna, amely teljességgel megakadályozná az új 

eszköz  (költség)hatékonyságát.  A  kereskedelem  hatályának  további 

üvegházhatású  gázokra  történő kiterjesztése  így sokkal  inkább a  technikai 

lehetőségektől,  mintsem  a  politikai  elfogadtatástól  függ.  Harmadrészt a 

közösségi rendszer sikerének egyik záloga lehet az első kereskedési időszak 

átláthatóságának,  egyszerűségének  biztosítása,  melyet  több  üvegházhatású 

gáz egyidőben történő bevonása mindenképpen megnehezítene.

16. A  rendszer  kettős  tárgyi  hatálya  (mediális-  szektorális)  így  egymással 

összefonódva határozza meg a szabályozás alá vonható gázok és szektorok 

körét, ti. nem elegendő annak a feltételnek a teljesülése, hogy az adott szektor 

jelentős mértékben bocsát ki üvegházhatású gázt, ha annak a kibocsátásnak a 

nyomonkövetése aránytalanul nagy költséggel jár, mert ebben az esetben nem 

célszerű  az  adott  szektort  a  rendszer  hatálya  alá  vonni.  Éppen  ezért  a 

jogalkotási  folyamat  során  hangoztatott  (mediális)  bővítési  törekvések 

semmiképpen nem tekinthetők megalapozott javaslatoknak.

17. A  szektorális  hatály  kialakítása  során  legfőbb  szempont  a  megfelelő 

mennyiségű  létesítmény  bevonásának  követelménye  volt,  mely  végül  az 

IPPC-irányelvre  támaszkodott.  A  szabályozás  az  ún.  downstream 

megközelítést  követi,  ez azokat a szektorokat fedi le,  amelyek közvetlenül 

bocsátanak ki üvegházhatású gázt (jelen esetben: szén-dioxidot).

18. A közösségi rendszer alapvetően egy duális rendszerre épül, amelynek egyik 

eleme  az  engedély  (permit),  a  másik  a  kibocsátási  egységek  (allowances) 
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kiosztása  az  ún.  allokáció.  Míg  a  kibocsátási  egységek  a  kereskedelem 

tárgyai, addig az engedély, mint közigazgatási eszköz, a rendszer biztonsági 

szelepeként működik. Az engedély és a kibocsátási egység közötti kapcsolat 

abban  áll,  hogy  az  engedély  képezi  a  kibocsátási  egység  alapját,  míg  a 

kibocsátási  egység  mennyiségével  kerül  szabályozásra  az  üvegházhatású 

gázok  kibocsátásának  csökkentése.  A  kibocsátási  egységek  birtokosai  (az 

EGT-n belül)  egymás  között  az  egységekkel  szabadon kereskedhetnek,  az 

engedély  azonban  egy  konkrét  vállalathoz,  illetve  létesítményhez 

kapcsolódik,  az  a  kereskedelem  tárgyát  nem  képezheti.  A  kibocsátási 

egységet annak jogi természete megítéléséhez ún. létszakaszokra kell bontani, 

melynek során megkülönböztethetjük az egyes létszakaszokhoz kapcsolódó 

elétérő jogi tartalmakat. Ennek megfelelően a kibocsátási egység lehet állami 

vagyon, bármely az EGT területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 

természetes  vagy  jogi  személy  tulajdonának  tárgya,  az  adott  kibocsátási 

időszakban  kibocsátott  üvegházhatású  gázok  fedezetéként  az  állammal 

szemben  fennálló  elszámolási  kötelezettség  tárgya,  de  lehet  pénzügyi 

befektetés  tárgya,  értékpapír,  illetve  akár  az  állam  az  összkibocsátás 

mennyiségének  csökkentésével,  akár  egy  (főként  környezetvédelmi) 

civilszervezet  az  egységek  felvásárlásával  az  egység(ek)et  „kivonhatja”  a 

kibocsátási egységek piacáról. 

19. A  kötelező  részvétel  elvének  alkalmazása  mindenképpen  örvendetesnek 

tekinthető, az önkéntes részvétel lehetősége semmilyen körülmények között 

nem vezetett volna a rendszer hatékonyságához, ezt a tagállami (ill. nemzeti) 

példák  tapasztalatai  is  alátámasztják.  Az  önkéntesség  elve  egyebekben  az 

„opt-in-klauzula”  alkalmazásával  mégis  érvényre  juthat,  míg  az  „opt-out-

klauzula”  éppen  a  kötelező  részvétel  alól  jelent  –  szigorúan  szabályozott 

feltételek teljesítése mellett – kivételt. 

20. Az  Irányelv  különbséget  tesz  „üzemeltető”  és  „személy”  között;  azok  a 

személyek is részt vehetnek a kereskedelemben, akik nem üzemeltetők, azaz 

kibocsátási  egység  birtokosa  bárki  (természetes  és  jogi  személy  egyaránt) 

lehet: az is, akinek a részére kibocsátási egységet nem osztanak ki. Ezzel a 

lehetőséggel  a  szabályozás  a  kereskedelemben  részvevők  körét  kívánja  a 
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lehető  legnagyobb  méretűre  bővíteni,  egyrészt  azért,  mert  közgazdaságilag 

csak  megfelelő  létszám  mellett  valósul  meg  a  piac  működőképessége, 

másrészt pedig a nem-kibocsátók bevonása a kereskedelembe olyan hiányhoz 

vezethet  a  kibocsátási  egységek  piacán,  amely  a  rendszert  tovább 

optimalizálja, annál is inkább, mert ezeknek a piaci szereplőknek az érdekei 

nem esnek egybe  a  tényleges  kibocsátók  érdekeivel  (pl.  környezetvédelmi 

civilszervezetek részvétele). További értelmezéssel az is nyilvánvalóvá vált, 

hogy ez a „személy” nem kell, hogy a Közösség állampolgára legyen, illetve 

nem  kell  a  Közösség  területén  székhellyel  rendelkeznie.  Mindebből  az 

következik,  hogy  a  kereskedelemben  előreláthatólag  személyek  nagy 

számban  fognak  részt  venni.  A  kibocsátási  egység  a  természetes  és  jogi 

személyek között szabadon átruházható, az egységek birtokosainak a nemzeti 

kibocsátásiegység  forgalmi  jegyzéken belül  a tranzakciók  lebonyolításához 

szükséges számlát kell nyitniuk.

21. A meghatározott kereskedési időszakra kiosztott kibocsátási egység csak arra 

a kereskedési időszakra érvényes, a fel nem használt egységek nem vihetők át 

a  következő  kereskedési  időszakra  (borrowing).  Ez  a  szabály  önmagában 

nagymértékben  korlátozná  az  egységek  alkalmazhatóságának  időbeli 

rugalmasságát, mivel  egyrészt  nem ösztönözné a létesítmények üzemeltetőit 

további  kibocsátás-csökkentésre,  másrészt  a  befektetőket  is  elriasztaná,  az 

egyébként is biztos hozammal (kamattal) nem kecsegtető invesztíciótól. Így 

célszerű  megoldásnak  tűnt  a  tartalékképzés  lehetőségének  bevezetése:  a 

kibocsátási  egységek érvényességi  idejének változatlanul hagyása mellett  a 

fel nem használt egységek törlése, majd ezek új kibocsátási egységekkel való 

helyettesítése  (banking).  A  tartalékképzéssel  szemben  kialakult  kritikák 

nehezen állják meg a helyüket,  mert  az üvegházhatású gázok hosszú ideig 

maradnak a légkörben – ellentétben a „hot spot” környezeti problémákkal – 

nem lokálisan fejtik ki hatásukat, tehát a tartalékképzés folytán időszakosan 

megnövekvő  (másik  időszakban  ennek  megfelelően  csökkenő)  kibocsátás 

nem  vezet  külön  környezeti  károkhoz.  Ugyanakkor  a  tartalékképzés  a 

banking  révén  több  rugalmasságot  biztosít  a  kereskedelemben  részvevők 

számára.
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22. A  kibocsátási  egységek  kiosztását  megelőzően  a  tagállam  kötelessége  a 

kiosztandó  kibocsátási  egységek  összmennyiségének  meghatározása. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  közösségi  szabályozás  a  meghatározott  ideig 

érvényes  kibocsátási  egységek  kialakítása  mellett  döntött,  így  azok 

meghatározott  idő  elteltével  megszűnnek,  a  megszűnés  „pillanatában” 

lehetőség  van  a  következő  időszakra  kiosztandó  kibocsátási  egységek 

összmennyiségének csökkentésére. Ezt a feladatot a Közösség a tagállamokra 

delegálta annyi megkötéssel, hogy a csökkentés során figyelemmel kell lenni 

az  adott  tagállam  Kiotói  Jegyzőkönyvben  vállalt  kibocsátás-csökkentési 

kötelezettségére.  Meg kell  jegyezni  azonban,  hogy maga  az  Irányelv  nem 

rendelkezik  arról,  hogy  a  tagállam  köteles  lenne  az  összmennyiség 

kereskedési időszakról kereskedési időszakra történő csökkentésére, jóllehet 

enélkül nehezen lehet a kiotói vállalásokat teljesíteni.

23. Az összmennyiség meghatározását követően további három kérdésre kellett a 

közösségi  szabályozásnak  válasszal  szolgálnia:  egyrészt  annak 

meghatározására, hogy az egyes a rendszer hatálya alá tartozó létesítmények 

mennyi kibocsátási egységet kaphatnak az összmennyiségből, másrészt, hogy 

ezt  milyen  módon osszák ki a  számukra,  harmadrészt  pedig annak a nem 

elhanyagolható kérdésnek az eldöntése, hogy ez előbbiről a Közösség vagy a 

tagállam  határozzon?  Az  első  két  kérdés  (mennyi?  és  hogyan?) 

megválaszolása – összefüggéseire tekintettel – komplex módon lehetséges. A 

kibocsátási  egységek  kiosztásának  módjára  számos  elméleti  megoldás 

kínálkozott:  alapvetően  a  jogalkotónak  azt  a  nagy  dilemmát  kellett  a 

közösségi szabályozás kialakítása során eldöntenie, hogy azok visszterhesen 

vagy  ingyenesen  kerüljenek  kiosztásra.  A  visszterhes  kiosztáson  belül  is 

további  két  alternatíva  mutatkozott:  a  fix  áron  és  az  áverés  útján  történő 

értékesítés. Az ingyenes kiosztáson belül meg lehet különböztetni további két 

lehetőséget:  a  grandfathering  és  a  benchmarking  módszert.  Míg  a 

grandfathering  módszernél  a  kiosztandó  kibocsátási  egységek 

mennyiségének meghatározása ún.  status quo  kibocsátások alapján történik, 

addig  a  benchmarking  módszer  esetében  nem egy meghatározott  időpont, 

hanem  egy  meghatározott  technikai  standard  (szint)  jelenti  a  kiindulási 

pontot. A közösségi szabályozás kialakítása során figyelemmel kellett lenni 
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mind a „régi”, mind az „új” kibocsátók érdekeire,  így végül az ún.  hibrid 

módszert  fogadta  el  a  Közösség.  Ennek  megfelelően  a  kiosztás  mind  az 

ingyenes (95% ill. 90%), mind a visszterhes (5% ill. 10 %) megoldás jegyeit 

magán  hordozza,  melynek  során  az  ingyenes  kiosztáskor  kizárólag  a 

benchmarking  módszert  alkalmazhatja  a  kiosztandó  kibocsátási  egységek 

mennyiségének meghatározására.

24. A rendszer bevezetésével egyidejűleg meg kellett teremteni annak helyét egy 

már  létező  közösségi  másodlagos  környezeti  joganyagban,  ezért  vizsgálni 

kellett a meglévő környezetjogi eszközökhöz, így az IPPC-irányelvhez való 

viszonyát  is,  annak érdekében,  hogy az új  eszköz ne szorítsa ki  az  eddigi 

klímapolitikai  eszközöket,  hanem  azokkal  harmonizáltan,  tovább  erősítse 

ezen  a  területen  a  közösségi  cselekvést.  Míg  az  IPPC-irányelv  a  legjobb 

elérhető  technika  követelményének  előírásával  a  standardizálás  irányába 

„tereli”  a  kibocsátókat,  addig  a  kereskedelmi  rendszer  egyik  legnagyobb 

újdonsága  és  erénye  éppen  az  egyéniesítés  (individualizálás),  hiszen  a 

létesítmények  üzemeltetőire  bízza  annak  eldöntését,  hogy  milyen  módon 

csökkentik  kibocsátásaikat.  Ennek  az  ellentmondásnak  a  feloldására 

szükségesnek  mutatkozott  az  IPPC-irányelv  módosítása,  amely  szerint  a 

kibocsátási  jogok  kereskedelmének  hatálya  alá  tartozó  létesítmények 

vonatkozásában  az  IPPC-engedély  nem  tartalmazhat  kibocsátási 

határértékeket a szén-dioxid kibocsátásokra. Az üzemeltetők továbbá maguk 

dönthetnek arról, hogy a tüzelőberendezésekre vagy a telephely egyéb szén-

dioxidot  kibocsátó  egységeire  nem  vezetnek  be  energiahatékonysággal 

kapcsolatos  követelményeket.  A  többi  üvegházhatású  gáz  kibocsátások 

tekintetében nem történt változás, azokra nézve továbbra is be kell tartani az 

IPPC-irányelv rendelkezéseit. Így újra bizonyítást nyert, hogy végső soron a 

közigazgatási szabályozás eszközei állnak helyt az új eszköz klímapolitikai 

hatékonyságáért.

25. A Közösség nem véletlenül delegálta a tagállamok hatáskörébe a kiosztandó 

kibocsátási  egységek összmennyiségének,  valamint  az  egyes  létesítmények 

részére kiosztandó kibocsátási  egységek  mennyiségének meghatározását  (a 

nemzeti  kiosztási  terv  elkészítését).  Így  kívánt  mentesülni  az  ezzel 
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kapcsolatos  viták  alól,  hiszen  amennyiben  az  ingyenes  kiosztás  során 

valamely  gazdasági  ágazat  indokolatlanul  bőkezűen  részesül  a  kibocsátási 

egységekből,  úgy  meg  kell  vizsgálni,  hogy  az  nem  ütközik-e  az  EK-

Szerződés  „Versenyszabályok”  fejezetben  szabályozott  állami  támogatások 

tilalmának  tényállásába.  A  Bizottság  a  közösségi  rendszer  bevezetését 

megelőzően  is  állást  foglalt  már  a  nemzeti  rendszerek  vonatkozásában  az 

állami  támogatások  megvalósulása  kérdésében,  ez  az  álláspontja  azonban 

idővel  következetlenül  változott  mindinkább  az  állami  támogatások  ’meg 

nem  valósulása’  irányába,  amely  azzal  magyarázható,  hogy  a  közösségi 

rendszer  bevezetésének  gondolata  egyre  közelebb  került  a  megvalósítás 

szakaszához. 

26. Megállapítható,  hogy  az  ingyenes  kiosztás  során  megvalósul  az  egyes 

szektorok előnyben részesítése – amennyiben azokat a kiosztással erősítik – 

versenytorzításhoz  vezet.  A  Bizottság  ennek  során  arra  az  álláspontra 

helyezkedett,  hogy  ezek  az  „állami  támogatások”  a  fölérendelt 

környezetvédelmi  célokkal  összhangban  vannak  és  azok  eléréséhez 

szükségesek. Ez azonban könnyen megdönthető álláspont, mert a kibocsátási 

egységek  ingyenes  kiosztásának  szükségszerűsége  nehezen  igazolható, 

figyelemmel  arra,  hogy  a  rendszer  környezeti  célja  elérhető  lenne  a 

visszterhes kiosztás mellett is. Az Európai Közösség Elsőfokú Bíróságának a 

közeljövőben  állást  kell  foglalnia  (T-387/04)  arról,  hogy  a  kibocsátási 

egységek  többlet-juttatása  konkrét  esetben  megvalósítja-e  a  tiltott  állami 

támogatás  tényállását  anélkül,  hogy  az  igazolható  lenne.  A  Bíróság  ezen 

ítéletéből  ki  fog  derülni,  hogy  a  bizottsági  álláspont  igazolható-e  az 

elsődleges  jog  oldaláról.  A  Bíróságnak  álláspontja  kialakítása  során 

tekintettel kell lennie a rendszer eddigi eredményeire és annak jövőjére is, így 

amennyiben  helyt  ad  a  keresetnek,  mindenképpen  iránymutatással  kell 

szolgálnia a rendszer fenntartásának jogi lehetőségeire.

27. Az  Irányelv  elfogadása  óta  részben  módosult  a  Közösség  álláspontja  a 

rendszer  szektorális  hatályának  kibővítéséről.  Az  Irányelvben  még  az 

alumíniumipar  és  a  vegyipar  szerepelt  a  további  lehetséges  bevonandó 

területek  között,  a  Bizottság  azonban  2005  őszén  a  légi  közlekedés 
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bevonásának  lehetőségéről  határozott,  melynek  során  az  ICAO  által 

kidolgozott  módszerek  közül  a  Közösség  a  nyílt  rendszert  támogatja.  Ez 

lehetővé  teszi  a  Kiotói  Jegyzőkönyvből  eredő  kötelezettségek  teljesítését, 

illetve  a  kibocsátási  egységek  azonos  kezelésével  lehetőség  nyílik  az 

interszektorális  kereskedelemre.  Ez  azonban  számos  veszélyt  hordoz 

magában  főként  addig,  amíg  aránytalanul  nagy  költségek  nélkül,  az 

üvegházhatású  gázok  közül  kizárólag  a  szén-dioxid  kibocsátásának 

nyomonkövetése lehetséges. A közösségi rendszert ugyanis így csak a szén-

dioxid-kibocsátás  vonatkozásában lehetne  a  légi  közlekedésre kiterjeszteni, 

ami ökológiailag, a magas igazgatási költségek mellett, téves utat is jelenthet, 

figyelemmel  arra,  hogy  a  légi  közlekedésből  eredő  üvegházhatású  gázok 

kibocsátásának  csupán  egy  harmadát  jelenti.  Ennek  tükrében  a  hatékony 

eredmények  elérése  érdekében  a  gazdasági  (piaci)  eszközök térnyerésének 

első  fázisában  továbbra  is  nélkülözhetetlen  a  kiegészítő  (közigazgatási) 

eszközök alkalmazása.

28. A  közösségi  rendszer  kialakítása  során  a  jogalkotónak  tekintettel  kellett 

lennie  a  Közösség  Bírósága  által  kimunkált  alapjogi  védelemre  is.  Ennek 

során  a  rendszernek  az  alábbi  alapjogokhoz  való  viszonyát  vizsgáltam  a 

Bíróság  esetjogának  tükrében:  tulajdonhoz  való  jog,  a  foglalkozás  szabad 

megválasztásához és szabad gyakorlásához való jog, az általános egyenlőség 

elve  (diszkrimináció  tilalma),  a  bizalomvédelem  elve  és  a  letelepedés 

szabadsága. Annak eldöntése, hogy az adott közösségi eszköz jogellenesen 

avatkozik-e be a Közösség által is védeni rendelt alapjogok valamelyikébe, 

leginkább  a  közérdek  és  az  arányosság  vizsgálatával  lehetséges.  Ennek 

kapcsán abból kell kiindulnunk, hogy a klímavédelem a közérdeket szolgálja; 

s,  mint  olyan  szükségszerűnek  tekintendő.  A  közösségi  rendszer 

alkalmasságával  szemben  nehezen  találunk  érveket,  míg  az  arányosság 

kérdése nem válaszolható meg ilyen egyértelműen. Annál is inkább, mert a 

rendszer  összetettségéből  adódóan  az  egyes  részkérdések  egyenként 

vizsgálandók. Következtetéseim mégis arra az eredményre vezettek, hogy a 

közösségi  rendszer  valóban beavatkozást  jelent  a  védett  alapjogokba,  ez  a 

beavatkozás  azonban  az  általa  elérendő  klímapolitikai  céllal  arányosnak 

tekinthető.
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II. FEJEZET

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfassend können die Folgenden 

festgestellt werden:

1. Die Notwendigkeit des Auftrittes gegen den ungünstigen Klimawandel ist für 

heute sowohl auf internationaler (globaler), als auch gemeinschaftlicher und 

auch nationaler Ebene unbestritten geworden, auch wenn der Standpunkt der 

Naturwissenschaft bei der Feststellung der Gründe des Klimawandels nicht 

einig  ist.  Mit  Rücksicht  auf  die  Besonderheiten  dieses  globalen 

Umweltproblems  erfordert  auch  die  Zusammenwirkung  bei  seiner  Lösung 

besondere Instrumente vom Umweltrecht.  Auf internationaler Ebene – unter 

der  Schirmherrschaft  der  UNO  –  ist  es  erstens  im  Rahmen  der  Rioer 

Konferenz mit  der Verabschiedung des Klimarahmenübereinkommens zum 

konkreten  Auftritt  gegen  den  schädlichen  Klimawandel  gekommen.  Das 

Rahmenübereinkommen  beinhaltet  zwar  normative  Bestimmungen,  aber 

diese Vorschriften betreffen vor allem die Berichterstattungs-, Informations-, 

und  Zusammenarbeitsverpflichtungen.  In  dieser  frühen  Phase  des 

internationalen Auftrittes ist es aber schon auch als bedeutendes Ergebnis zu 

betrachten, da das Rahmenübereinkommen dadurch den rechtlichen Rahmen 

der weiteren Tätigkeit geschaffen hat; die Prozesse in Gang gesetzt hat, die 

die  Aufmerksamkeit  der  internationalen  Gemeinschaft  auf  das  Problem 

gerichtet haben und zum baldmöglichsten Auftritt bewogen haben.

2. Dieser  rechtliche  Rahmen  wurde  mit  Inhalt  durch  das  –  bis  zu  seinem 

Inkrafttreten  unsicheres  rechtliches  Schicksal  aufzeigende  –  Kyotoer 

Protokoll  ausgefüllt.  Die  größte  Bedeutung  des  Protokolls  besteht  in  der 

genauen Niederlegung der für die Industriestaaten festgestellten – bindenden 

–  Emissionsreduktionsverpflichtungen,  für  deren  Erfüllung  das  Kyotoer 

Protokoll  erstens  die  Anwendung  der  nationalen  Maßnahmen  vorschreibt. 

Diese nationalen Maßnahmen ergänzend (supplementarity) werden die sog. 

drei flexiblen Mechanismen vom Protokoll angegeben: a) Emissionshandel, 
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b)  gemeinsame  Umsetzung  und  c)  Mechanismus  für  umweltverträgliche 

Entwicklung. Diese sekundären Instrumente sollen die Palette der bisherigen 

Rechtsinstrumente erweitern, um die Wirksamkeit  des Auftrittes gegen das 

globale  Problem  zu  stärken.  Die  im  Protokoll  festgestellten  konkreten 

Verpflichtungen, die flexiblen Mechanismen und die Betonung der Priorität 

der  nationalen  Instrumente  können  gemeinsam  eine  passende  rechtliche 

Grundlage zum wirksamen internationalen Auftritt bieten. Die Wirkung des 

Kyotoer Protokolls hängt aber größtenteils von der tatsächlichen Einführung 

des  internationalen  Emissionshandels,  der  Erfüllung  der  im  Protokoll 

verankerten  Emissionsreduktionsziele,  der  Vereinbarung  über  die 

Prozessvorschriften der Kontrolle  der  Durchführung und der Einbeziehung 

der  Entwicklungsländer  in  die  Erfüllung  der  Reduktionsverpflichtungen. 

Neben der Verwirklichung all dieser kann nur in dem Fall bestätigt werden, 

dass das Kyotoer Protokoll – wie das Montrealer Protokoll im Interesse des 

Schutzes der Ozonschicht – markant zum Auftritt  gegen den Klimawandel 

beitragen wird, indem die internationale Gemeinschaft  damit  parallel  fähig 

wird,  auch  den  „Nord-Süd“  Konflikt  zu  behandeln,  der  kein  Umwelt-, 

sondern viel mehr als gesellschaftlich-wirtschaftliches Problem zu lösen ist.

3. Die Europäische Gemeinschaft hat schon bis heute wesentlich zur Gestaltung 

des internationalen Klimaschutzes und seinen Ergebnissen beigetragen. Als 

Beispiel  kann  neben  der  Betreibung  der  zum  Inkrafttreten  des  Kyotoer 

Protokolls  nötigen  Ratifikationen  erwähnt  werden,  dass  sich  die 

Gemeinschaft  und  die  Mitgliedstaaten  im  Sinne  der  Burden  Sharing 

Vereinbarung  gemeinsam  verpflichtet  haben,  im  Kyotoer  Protokoll 

festgelegten Verpflichtungen so zu erfüllen, wenn die Gemeinschaft  die in 

der  Vereinbarung  festgelegte  Emissionsreduktion  von  8%  nicht  erreichen 

kann, so ist jeder Mitgliedstaat für die Erfüllung der von ihm übernommenen 

Reduktionsverpflichtungen  selber  verantwortlich.  Mit  dieser  Vereinbarung 

hat die Gemeinschaft die Seriosität ihrer im Interesse der Verhinderung des 

Klimawandels übernommenen Verpflichtungen, zugleich die Wichtigkeit der 

Durchführung  der  Vereinbarung  unterstützt  und  hat  den  gegenüber  ihren 

Mitgliedstaaten gestellten Anforderungen einen größeren Akzent gegeben.
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4. Theoretisch  ist  jeder  flexible  Mechanismus  fähig,  die  Emissionen 

kosteneffizient  zu  reduzieren.  Unter  den  flexiblen  Mechanismen  ist  der 

Emissionshandel nicht als neues Instrument zu betrachten: sowohl in Europa, 

als  auch  in  Amerika  wurde  auf  nationaler,  bzw.  Landesebene  –  meistens 

erfolgreich  –  dieses  Marktinstrument  zur  Reduktion  der  Emissionen 

angewendet, die systematisch unter die ökonomischen Instrumente zu ordnen 

sind. Zur Erreichung der Emissionsreduktionen auf unserem Kontinent öffnet 

das  –  als  die  bisherigen  überwiegend  verwaltungsrechtlichen  Instrumente 

ergänzend eingeführte – ökonomische Instrument einen neuen Weg auf dem 

Gebiet  des  Umweltrechtes,  die  bisherige  Dominanz  der 

verwaltungsrechtlichen  Instrumente  kann  in  die  Richtung  der 

(privatrechtlichen) Marktinstrumente umkippen, deren Vorteile vor allem die 

Flexibilität  und Kostenwirksamkeit  sind.  Der  Erfolg  des Emissionshandels 

und  dadurch  die  Verbreitung  der  Marktinstrumente  –  sowohl  auf 

gemeinschaftlicher,  als  auch  auf  mitgliedstaatlicher  Ebene  –  hängen 

größtenteils von ihrer internationalen und gemeinschaftlichen Aufnahme und 

ihren  ersten  Ergebnissen  ab.  Wenn  die  Bilanz  –  am  Ende  der  ersten 

gemeinschaftlichen Handelsperiode – mit positiven Vorzeichen schließt, kann 

der Prozess der Ökonomisierung des gemeinschaftlichen Umweltrechts kaum 

mehr  aufgehalten  werden,  um  so  mehr,  weil  es  beim  Kampf  gegen  den 

Klimawandel nicht mehr viel Zeit übriggeblieben ist, um die Instrumente und 

die Wege zu suchen bzw. zu probieren.

5. Zur  Einführung des gemeinschaftlichen  Systems  dienten als  Beispiele  und 

Erfahrungen  die  einzelnen  nationalen  Emissionshandelssysteme:  so  die 

schweizerischen,  amerikanischen,  britischen  und dänischen Beispiele.  Von 

der  Funktionierung  dieser  –  auch  für  das  gemeinschaftliche  System –  zu 

ziehenden Erfahrungen können in den folgenden zusammengefasst werden:

- Der Emissionshandel muss über eine entsprechende Entfernung vom 

Ordnungsrecht  verfügen,  um die  erheblichen Verwaltungskosten zu 

vermeiden  und  die  eine  der  größten  Tugenden  des  Systems:  die 

Flexibilität zu sichern.

- Sowohl  die  freiwillige  (britische),  als  auch  die  obligatorische 

Teilnahme  überprüfend  –  mit  Rücksicht  auf  die  Wirkung  des 
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allgemeinen Gleichheitssatzes und die sich aus den Regelungen des 

Binnenmarktes  ergebenden Verpflichtungen,  wie  die  Sicherung der 

gleichen Wettbewerbsbedingungen – scheint es zweckmäßiger, auch 

im  Falle  des  gemeinschaftlichen  Systems  die  obligatorische 

Teilnahme einzuführen. 

- Das dänische Beispiel weist klar darauf hin, dass die geringe Anzahl 

der  Teilnehmer  leicht  zum  Nichtfunktionieren  des  Marktes  führen 

kann.  Dieses  wird  auch  von  den  Erfahrungen  der  auf 

unternehmerischer Ebene eingeführten Systeme bestätigt.

- Die  anfängliche  zu  großzügige  Zuteilung  kann  den  tatsächlichen 

Handel unnötig machen – dieses ist auch im ersten Jahr der ersten 

Handelperiode  des  gemeinschaftlichen  Systems  passiert  –,  dadurch 

wurde die erfolgreiche Anwendbarkeit des Instruments vollkommen 

gelähmt.

6. Mit  Rücksicht  auf  die  Komplexität  des  Problems  des  Klimawandels 

beansprucht ihre Lösung auch eine komplexe Annäherung. Der Klimaschutz 

ist  eine  (auch)  im EG-Vertrag  festgelegte  auf  das  Prinzip  der  Integration 

basierende  gemeinschaftliche  Aufgabe,  als  solches  fällt  sie  unter  den 

Sammelbegriff  des  „Umweltschutzes“,  ist  deren  Teilaspekt  und so  betrifft 

mehrere Politiken der Gemeinschaft. Auch deswegen zeigt in Bezug auf die 

angewendeten  Instrumente  ein  ziemlich  weitverzweigtes  Bild.  Auch  die 

anfängliche  „Klimaschutzgesetzgebung“  der  Gemeinschaft  hat  zahlreiche, 

verschiedene  Rechtsgrundlagen  auf  den  einzelnen  anknüpfenden  Gebieten 

angewendet. Vor der Anerkennung der Klimaschutzpolitik, als selbständige 

Politik,  hat  die  Gemeinschaft  im  Bereich  der  Luftreinhaltepolitik,  des 

Ozonschichtschutzes,  des  Verkehrs  und  der  Energieeffizienz  Maßnahmen 

getroffen,  deren „positive  Nebenwirkungen“ der Klimaschutz  war.  Mit  der 

Erhebung  der  Klimapolitik  („als  Teilaspekt  des  Umweltschutzes“)  auf 

gemeinschaftliche  Ebene hören diese positiven Nebenwirkungen nicht auf, 

sondern seitdem stärken sie gemeinsam den gemeinschaftlichen Auftritt.

7. Die Europäische Gemeinschaft hat die ersten klimapolitischen Maßnahmen in 

der  ersten  Hälfte  der  90er  Jahre  getroffen,  diese  waren:  der  Versuch  der 
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Einführung  der  Energiesteuer,  der  Ausbau  der  Überwachungssysteme  zur 

Kontrolle  der  Emissionen,  die  Abschließung  von  Umweltvereinbarungen. 

Diese  Maßnahmen  haben  aber  nicht  restlos  zum  Klimaschutz  und  zur 

Erfüllung  der  Emissionsreduktionsverpflichtungen  des  Kyotoer  Protokolls 

beigetragen,  auch  deswegen  schien  die  Anwendung  von  weiteren, 

wirksameren  Instrumenten  notwendig,  die  fähig  sind,  die  Bedürfnisse  der 

europäischen Wirtschaft weitestgehend zu berücksichtigen.

8. Mit der Einführung des Emissionshandelssystems hat die Gemeinschaft die 

Absicht, in erster Linie vor der internationalen Gemeinschaft ein Beispiel zu 

statuieren,  in  zweiter  Linie  für  das  2008  startende  internationale 

Emissionshandelssystem vorherig Erfahrungen zu sammeln.  In dritter Linie  

möchte sie mit der „frühen“ Einführung vermeiden, dass die verschiedenen 

nationalen Systeme der Mitgliedstaaten auf dem Binnenmarkt unerwünschte 

Wettbewerbsverzerrungen  verursachen.  Genau  auf  diese  letzteren  Gründe 

bezugnehmend hat die Kommission die Lösung abgelehnt, die sich auf die 

bestehenden  Handelssysteme  der  Mitgliedstaaten  stützt.  Die  bestehenden 

mitgliedstaatlichen Systeme müssen – der Richtlinie entsprechend – an das 

gemeinschaftliche System angepasst werden, bei denen es nicht möglich ist, 

müssen diese abgeschafft werden.

9. Durch  die  Verzögerung  der  Diskussionen  und  Abstimmungen  bei  der 

Annahme  der  das  System  einführenden  Richtlinie  ist  den  Mitgliedstaaten 

außerordentlich  kurze  Zeit  übriggeblieben,  die  Richtlinie  in  das  nationale 

Recht umzusetzen, was besonders die Gestaltung der nationalen Regelungen 

und  die  Fertigstellung  der  nationalen  Allokationspläne  geprägt  hat.  Die 

weitere mitgliedstaatliche Verspätung war aber schon auch deswegen nicht 

mehr  „angemessen“,  weil  dadurch  die  nationalen  Unternehmen  in 

Wettbewerbsnachteil  gegenüber  den  Unternehmen  der  anderen 

Mitgliedstaaten  geraten wären,  dieses  wagte  aber  offensichtlich  keiner  der 

Mitgliedstaaten auf sich zu nehmen.

10. Der  von  der  Gemeinschaft  eingeführte  Emissionshandel,  als 

umweltökonomisches  Instrument  sichert  für  die  Teilnehmer  eine 
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wirtschaftlich  lockende  Reduktionsmöglichkeit  mit  der  Schaffung  eines 

künstlichen Marktes und will eine Alternative gegen die bisher angewendeten 

ordnungsrechtlichen  und  finanziellen  Instrumente  bieten.  Wie  die 

umweltökonomischen Instrumente im allgemeinen, auch der Emissionshandel 

versucht  die  Umweltbenutzer  durch  wirtschaftliche  Vorteile  – 

Kosteneffizienz  –  zur  freiwilligen  Einhaltung  der  Norm,  dadurch  zum 

freiwilligen Schutz der Umwelt „zu veranlassen“.

11. Unsere Analyse hat eindeutig darauf hingewiesen, dass die Gemeinschaft in 

ihrer  Politik  gegen  den  Klimawandel  mit  der  Schaffung  des  Marktes  der 

Emissionszertifikate einen grundsätzlichen Systemwechsel durchgeführt hat. 

Die Entscheidung, ob dieser Weg auch auf weitere umweltpolitische Bereiche 

(wie  z.B.  Abfallentsorgung)  zu  adaptieren  ist,  kommt  vor  allem  auf  den 

Erfolg des Emissionshandels an. Die erfolgreiche Umsetzung hängt zugleich 

größtenteils  von  der  politischen  Akzeptanz  des  Systems  ab,  was  sich 

tatsächlich erst bei der mitgliedstaatlichen Gestaltung und Praxis zeigen wird. 

Damit  sich  das  System auf  je  breitere  Grundlagen  aufbaut,  beinhaltet  die 

Regelung  zahlreiche  flexiblen  Bestimmungen,  gut  zeigend  die 

Kompromisslösung,  die  sich  aus  den  strengen  Argumenten  der 

Umweltschutzpolitiker und den flexiblen Standpunkten der wirtschaftlichen 

Fachleute gestalten konnte.

12. Das gemeinschaftliche Emissionshandelssystem führt zwar nicht zur direkten 

Reduktion der Treibhausgase, aber es trägt bedeutend dazu bei, dass die CO2-

Emissionen dort vermieden werden, wo es auf der kosteneffizientesten Weise 

möglich  ist.  Durch  die  Internalisierung  der  Umweltkosten  kann  die 

Angelegenheit des Umweltschutzes zu einem wirtschaftlichen Sektor werden, 

der  im von der Marktwirtschaft  orientierten  Handel  zu berücksichtigen  ist 

und welcher das unternehmerische Verhalten bedeutend bestimmt. Auf dieser 

Weise können der wirtschaftlich sinnvolle Handel und der umweltfreundliche 

Handel  einander  ergänzend  funktionieren,  die  ökonomischen  und  die 

ökologischen Interessen können parallel zur Geltung gebracht werden.
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13. Im Gegenteil zu den ordnungsrechtlichen Instrumenten, die die angeknüpften 

Wirkungen erst nach einer längeren Zeit auslösen und diese im voraus schwer 

berechenbar  sind,  ist  im  Emissionshandelssystem  sofort  festzustellen, 

inwieweit der Handel insgesamt den Klimaschutz dient.

14. Bei der Gestaltung der gemeinschaftlichen Regelung musste der Gesetzgeber 

zwei Hauptaspekte vor Augen halten: einerseits bei der Einführung eines für 

das  gemeinschaftliche  Umweltrecht  unbekannten  Instrumentes,  wo  es  nur 

möglich war, hat sie die flexibelste Lösung zu wählen, damit das Instrument 

unter seinen Anwendenden erfolgreich wird. Andererseits musste sie bei der 

Gestaltung  des  Systems  mit  entsprechender  Konsequenz  umgehen,  damit 

dieses für den 2008 startenden internationalen Handel als Grundlage dienen 

kann, die bei der Umstellung auf den internationalen Handel keine weiteren 

bedeutenden Kosten für die Unternehmen verursacht.

15. Das gemeinschaftliche Handelssystem gilt ab den 1. Januar 2005 für die von 

bestimmten  Anlagen  emittierten  Kohlendioxidemissionen,  in  deren 

Hintergrund  einerseits  die zahlenmäßig bewiesene Tatsache steht,  dass die 

Kohlendioxid der größte Anteil (80%) der emittierten Treibhausgase in der 

Gemeinschaft  bedeutet,  andererseits  die technische Bedingung, dass es im 

Interesse eines  wirksamen Handels  und deren  Überwachung unentbehrlich 

ist,  die zum Objekt des Handel gehörenden Emissionen genau zu messen, 

bzw.  zu  berechnen.  Dies  ist  aber  zum  gegenwärtigen  Stand  der  Technik 

vorläufig ausschließlich im Fall der Kohlendioxid gesichert, während bei den 

unter die Regelung des Kyotoer Protokolls fallenden weiteren Treibhausgase 

diese  Überwachung  (Messung,  Berechnung)  mit  unverhältnismäßigen 

Mehrkosten zu lösen wäre, die die (Kosten)Effizienz des neuen Instruments 

vollkommen verhindern würden. Die Erweiterung des Anwendungsbereichs 

des  Handels  auf  weitere  Treibhausgase  hängt  so  viel  mehr  von  den 

technischen Möglichkeiten, als von der politischen Annahme.  Drittens  kann 

das eine Pfand des Erfolgs des gemeinschaftlichen Systems die Sicherung der 

Übersehbarkeit,  der  Einfachheit  der  ersten  Handelsperiode,  die  von  der 

gleichzeitigen  Einbeziehung  von  mehreren  Treibhausgasen  allerdings 

erschwert wäre.
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16. Der duale sachliche (medial-sektorale) Anwendungsbereich des Systems so 

miteinander  verflechtend  bestimmt  den  Kreis  der  in  das  System 

einbeziehbaren Sektoren und der Treibhausgase, die Erfüllung der Bedingung 

ist nämlich nicht genügend, dass der bestimmte Sektor in bedeutender Masse 

Treibhausgas  emittiert,  wenn  die  Überwachung  dieser  Emission 

unverhältnismäßig  große  Kosten  verursacht,  weil  es  in  diesem  Fall  nicht 

zweckmäßig ist, den bestimmten Sektor unter den Anwendungsbereich des 

Systems  zu  ziehen.  Eben  deswegen  die  (medialen) 

Erweiterungsbestrebungen,  die  während  der  Gesetzgebungsprozesse  betont 

wurden, sind keinesfalls als begründete Vorschläge zu betrachten.

17. Bei  der  Gestaltung  des  sachlich-sektoralen  Anwendungsbereiches  war  der 

Hauptaspekt  die  Anforderung  der  Einbeziehung  der  Anlagen  von 

entsprechender Anzahl, der sich schließlich auf die IPPC-Richtlinie gestützt 

hat. Die Regelung folgt der sog. downstream Annäherung, die die Sektoren 

bedeckt, die Treibhausgase direkt emittieren (in diesem Fall: Kohlendioxid).

18. Das gemeinschaftliche System baut sich auf ein duales System, dessen eine 

Element  die  Genehmigung  (permit),  das  andere  die  Zuteilung  der 

Emissionszertifikate  (allowances)  die  sog.  Allokation ist.  Solange  die 

Emissionszertifikate  die  Objekte  des  Handels  sind,  funktioniert  die 

Genehmigung, als ordnungsrechtliches Instrument, wie die Sicherheitsklappe 

des  Systems.  Die  Beziehung  zwischen  der  Genehmigung  und  des 

Emissionszertifikates besteht darin, dass die Genehmigung die Grundlage des 

Emissionszertifikates bildet, solange mit der Menge der Emissionszertifikate 

die  Treibhausgasemissionsreduktion  geregelt  wird.  Die  Besitzer  der 

Emissionszertifikate  (innerhalb  des  EWR)  können  untereinander  mit  den 

Zertifikaten  frei  handeln,  die  Genehmigung  knüpft  zu  einem  konkreten 

Unternehmen, bzw. zur Anlage an, kann aber kein Objekt des Handels bilden. 

Um  die  Rechtsnatur  des  Emissionszertifikates  zu  beurteilen,  muss  das 

Emissionszertifikat  in sog. Lebensphasen geteilt  werden, wobei die zu den 

einzelnen  Lebensphasen  anknüpfenden  unterschiedlichen  Rechtsinhalte  zu 

unterscheiden sind. Dementsprechend kann das Emissionszertifkat staatliches 
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Vermögen,  das Objekt  des Eigentums jeglicher  auf dem Gebiet  des EWR 

über  einen  Wohnort  oder  Sitz  verfügenden  natürlichen  oder  juristischen 

Person  bilden,  als  Deckung  der  in  der  betroffenen  Emissionsperiode 

emittierten Treibhausgase das Objekt der gegenüber dem Staat bestehenden 

Abrechnungsverpflichtung  sein,  aber  es  kann  auch  das  Objekt  einer 

finanziellen  Einlage,  Wertpapier,  bzw.  sowohl  der  Staat  durch  die 

Reduzierung  der  Gesamtemissionenmenge,  als  auch  eine  (vor  allem 

umweltschützende)  Zivilorganisation  durch  den  Aufkauf  von 

Emissionszertifikaten  diese  aus  dem  Markt  der  Emissionszertifikate 

„entziehen“ kann.

19. Die  Anwendung des  Prinzips  der  obligatorischen  Teilnahme ist  allerdings 

erfreulich  zu  betrachten,  da  die  freiwillige  Teilnahme  unter  keinen 

Umständen zur Effizienz des Systems geführt hätte, wie dieses auch von den 

Erfahrungen der mitgliedstaatlichen (bzw. nationalen) Beispiele unterstützen. 

Mit der Anwendung der „Opt-in-Klausel“ kann das Prinzip der Freiwilligkeit 

zur  Geltung  kommen,  solange  die  „Opt-out-Klausel“  eben  unter  die 

obligatorische  Teilnahme  –  mit  der  Erfüllung  der  streng  geregelten 

Bedingungen – eine Ausnahme bedeutet.

20. Die  Richtlinie  macht  eine  Unterscheidung  zwischen  „Betreiber“  und 

„Person“,  am Handel  können auch die Personen teilnehmen,  die  Betreiber 

sind,  also  Besitzer  der  Zertifikate  kann  jeder  sein  (natürliche  und  auch 

juristische Person): auch derjenige, für den kein Emissionszertifikat zugeteilt 

wird. Mit dieser Möglichkeit möchte die Regelung den Kreis der Teilnehmer 

am  Handel  möglichst  breit  erweitern,  einerseits  deswegen  weil  ein 

funktionsfähiger  Markt  nur  mit  ökonomisch  entsprechender 

Teilnehmeranzahl  verwirklicht  werden  kann,  andererseits  kann  die 

Einbeziehung der Nichtemittenten in den Handel zu einem Mangel am Markt 

der Emissionszertifikate führen, der das System weiter optimalisieren kann, 

um  so  mehr,  weil  die  Interessen  dieser  Marktteilnehmer  nicht  mit  den 

Interessen der tatsächlichen Emittenten übereinstimmen (z.B. die Teilnahme 

der  Umweltzivilorganisationen).  Mit  weiterer  Auslegung  wird  es  auch 

offenbar, dass diese „Person“ kein Staatsbürger der Gemeinschaft sein soll, 
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bzw. über keinen Sitz in der Gemeinschaft verfügen soll. Aus all diesen folgt, 

dass am Handel voraussichtlich eine große Anzahl von Personen teilnehmen 

werden.  Das  Emissionszertifikat  ist  unter  den  natürlichen  und juristischen 

Personen frei handelbar, die Besitzer der Zertifikate müssen zur Abwicklung 

der Transaktionen nötigendes Konto im nationalen Register öffnen.

21. Das auf bestimmte Handelsperiode zugeteilte Emissionszertifikat ist nur auf 

diese Handelsperiode gültig, die nicht benutzten Zertifikate können auf die 

folgende  Handelsperiode  nicht  übertragen  werden  (borrowing).  Diese 

Regelung  alleine  würde  die  zeitliche  Flexibilität  der  Anwendbarkeit  der 

Zertifikate stark begrenzen,  da sie  einerseits  die Anlagenbetreiber nicht zu 

weiteren Emissionsreduktionen bewegen würde,  andererseits  würde sie die 

Investoren  vor  den  mit  einem  sicheren  Gewinn  sowieso  nicht  lockenden 

Investitionen abschrecken. So schien es eine zweckmäßige Lösung zu sein, 

die  Möglichkeit  der  Rücklagenbildung  einzuführen:  bei  der  zeitlich 

unveränderten  Gültigkeit  der  Zertifikate  die  unbenutzten  Zertifikate  zu 

löschen, dann diese durch neue Emissionszertifikate zu ersetzen (banking). 

Die gegenüber  der  Rücklagenbildung ausgebildete  Kritik  kann nur  schwer 

gerechtfertigt  werden,  da die  Treibhausgase  lange Zeit  in  der Atmosphäre 

bleiben – im Gegenteil  zu den  „hot spot“  Umweltproblemen – und nicht 

lokal  wirken,  also  durch  das  Banking  temporär  zunehmende 

(dementsprechend  in  der  anderen  Periode  sinkende)  Emissionen  nicht  zu 

weiteren  Umweltschäden  führen.  Zugleich  sichert  die  Rücklagenbildung 

durch das Banking mehr Flexibilität für die am Handel Teilnehmenden.

22. Vor  der  Zuteilung  der  Emissionszertifikate  sind  die  Mitgliedstaaten 

verpflichtet, die Gesamtzertifikatmenge zu bestimmen. Mit Rücksicht darauf, 

dass  sich  die  Gemeinschaft  für  die  Gestaltung  der  Zertifikate  mit  einer 

Gültigkeit  für  eine  bestimmte  Zeit  entschieden  hat,  lösen  diese  mit  dem 

Ablauf  dieser  Zeit  auf;  „im  Augenblick“  der  Auflösung  gibt  es  eine 

Möglichkeit,  die  Gesamtzertifikatmenge  der  für  die  nächste  Periode 

zuzuteilenden Zertifikate zu reduzieren. Diese Aufgabe hat die Gemeinschaft 

auf die Mitgliedstaaten unter der Bedingung – bei der Reduzierung die im 

Kyotoer  Protokoll  unternommenen  Emissionsreduktionsverpflichtungen  zu 
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berücksichtigen – delegiert. Es ist aber zu merken, dass selber die Richtlinie 

darüber  nicht  verfügt,  dass  der  Mitgliedstaat  verpflichtet  wäre,  von 

Handelsperiode  auf  Handelsperiode  die  Gesamtzertifikatmenge  zu 

reduzieren, obwohl ohne dieses es schwer wäre, die Kyotoer Verpflichtungen 

zu erfüllen.

23. Nach  der  Bestimmung  der  Gesamtzertifikatmenge  musste  die 

gemeinschaftliche  Regelung auf  drei  Fragen  Antwort  geben:  einerseits  zu 

bestimmen,  wie  viele  Emissionszertifikate  die  einzelnen  unter  das  System 

fallenden  Anlagen  aus  der  Gesamtzertifikatmenge  bekommen  können, 

andererseits  auf welcher Weise diese für sie zugeteilt  werden,  drittens  die 

vernachlässigende  Frage  zu  beantworten,  ob  über  diese  letztere  die 

Gemeinschaft oder der Mitgliedstaat zu entscheiden hat? Die Beantwortung 

der  ersten  zwei  Fragen  (wie  viele?  und  wie?)  –  mit  Rücksicht  auf  ihre 

Zusammenhänge – ist auf komplexer Weise möglich. Für die Methode der 

Zuteilung  der  Zertifikate  boten  sich  mehrere  theoretische  Lösungen: 

grundsätzlich  musste  sich  der  Gesetzgeber  bei  der  Gestaltung  der 

gemeinschaftlichen Regelung über das große Dilemma entscheiden, ob diese 

entgeltlich oder kostenlos zugeteilt werden sollen. Innerhalb der entgeltlichen 

Zuteilung zeigten sich zwei Alternativen: die Zuteilung (Veräußerung) zum 

festen  Preis  und  die  Versteigerung.  Innerhalb  der  kostenlosen  Zuteilung 

können  weitere  zwei  Möglichkeiten  unterschieden  werden:  das 

Grandfathering  und  Benchmarking.  Solange  die  zuzuteilende 

Emissionszertifikatmenge bei der Grandfahtering Methode aufgrund der sog. 

status quo Emissionen bestimmt wird, wird bei der  Benchmarking  Methode 

kein bestimmter Zeitpunkt, sondern ein bestimmter technischer Standard den 

Ausgangspunkt  bedeutet.  Bei  der  Gestaltung  der  gemeinschaftlichen 

Regelung  mussten  die  Interessen  der  „alten“  und der  „neuen“  Emittenten 

berücksichtigt werden, so wurde von der Gemeinschaft schließlich die sog. 

Hybrid  Methode  angenommen.  Dementsprechend  wurden  sowohl  die 

Merkmale der kostenlosen (95% bzw. 90%), als auch diese der entgeltlichen 

(5%  bzw.  10%)Zuteilung  zur  Geltung  gebracht,  wo  bei  der  kostenlosen 

Zuteilung  ausschließlich  die  Methode  Benchmarking  zur  Bestimmung  der 

zuzuteilenden Emissionszertifikate angewendet werden kann.

289



24. Gleichzeitig  mit  der  Einführung  des  Systems  musste  sein  Platz  in  einem 

schon  existierenden  gemeinschaftlichen  Sekundärumweltrecht  geschaffen 

werden,  deswegen  musste  sein  Verhältnis  zu  den  bestehenden 

umweltrechtlichen  Instrumenten,  wie  auch  zur  IVU-Richtlinie  überprüft 

werden,  damit  das  neue  Instrument  die  bisherigen  klimaschutzpolitischen 

Instrumente  nicht  herausdrängt,  sondern  damit  harmonisierend  stärkt  es 

weiter die gemeinschaftliche Aktivität auf diesem Gebiet. Solange die IVU-

Richtlinie  die  Emittenten  in  Richtung  der  Standarisierung  mit  den 

Vorschriften  der  verfügbaren  besten  Technik  „leitet“,  ist  eine  der  größten 

Neuheiten  und  Tugenden  des  Handelssystems  die  Individualisierung,  da 

dieses den Anlagenbetreibern die Entscheidung überlässt, auf welcher Weise 

diese die Emissionen reduzieren. Um diesen Widerspruch zu lösen, schien es 

nötig  zu  sein,  die  IVU-Richtlinie  zu  ändern,  aufgrund  deren  die  IVU-

Genehmigung  der  unter  den  Anwendungsbereich  des  Emissionshandels 

fallenden  Anlagen  keine  Emissionsgrenzenwerte  in  Bezug  auf  die 

Kohlendioxid-Emissionen enthalten kann. Die Anlagenbetreiber können sich 

im weiteren selber dafür entscheiden, keine Energieeffizienzanforderungen in 

Bezug auf  Verbrennungseinheiten  oder  andere  Einheiten  am Standort,  die 

Kohlendioxid  ausstoßen,  festzulegen.  In  Bezug  auf  die  weiteren 

Treibhausgase gibt es keine Änderungen, für diese müssen auch in weiterem 

die Bestimmungen der IVU-Richtlinie eingehalten werden. So wurde wieder 

bewiesen,  dass  die  ordnungsrechtlichen  Instrumente  letztendlich  für  die 

Wirksamkeit des neuen klimapolitischen Instruments einstehen.

25. Die  Gemeinschaft  hat  nicht  zufällig  die  Bestimmung  der  zuzuteilenden 

Gesamtzertifikatmenge  und  der  an  die  Anlagen  zuzuteilenden 

Zertifikatmenge (die  Fertigstellung der  nationalen  Allokationspläne)  in  die 

Kompetenz  der  Mitgliedstaaten  delegiert.  So  wollte  sie  die  damit 

zusammenhängenden  Diskussionen  loswerden,  wenn  nämlich  bei  der 

kostenlosen  Zuteilung  der  eine  Wirtschaftszweig  unbegründet  großzügig 

Emissionszertifikate  erhält,  muss  überprüft  werden,  ob es nicht  gegen das 

Sachverhalt  des  im  Kapitel  der  Wettbewerbsregeln  geregelten 

Beihilfenverbotes  verstoßt.  Auch  schon  vor  der  Einführung  des 
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gemeinschaftlichen  Systems  hat  sich  die  Kommission  in  Bezug  auf  die 

nationalen  Systeme  über  die  Frage  der  Verwirklichung  der  staatlichen 

Beihilfen geäußert, dieser Standpunkt hat sich aber mit Zeit inkonsequent in 

die Richtung der „Nicht-Verwirklichung“ der staatlichen Beihilfen geändert, 

was  damit  zu  erklären  ist,  dass  der  Gedanke  der  Einführung  des 

gemeinschaftlichen  Systems  immer  näher  zur  Phase  der  Verwirklichung 

gelangen ist. 

26. Es ist festzustellen, dass die einzelnen Sektoren bei der kostenlosen Zuteilung 

bevorzugt werden, indem diese mit der Zuteilung gestärkt werden, führt es 

zur  Wettbewerbsverzerrung.  Die  Kommission  hat  dabei  den  Standpunkt 

eingenommen,  dass  diese  „staatliche  Beihilfen“  mit  den  übergeordneten 

Umweltzielen  vereinbar  sind  und  um diese  zu  erreichen,  sind  diese  auch 

notwendig.  Dieser  Standpunkt  ist  aber  leicht  zu  widerlegen,  weil  die 

Notwendigkeit der kostenlosen Zuteilung der Emissionszertifikate schwer zu 

rechtfertigen ist, mit Rücksicht darauf, dass das Umweltziel des Systems auch 

mit  der  entgeltlichen  Zuteilung  zu  erreichen  wäre.  Der  Europäische 

Gerichtshof erster Instanz soll in der nahen Zukunft einen Standpunkt darüber 

einnehmen  (T-387/04),  ob  die  Mehrzuteilung  der  Emissionszertifikate  im 

konkreten Fall das Sachverhalt des Beihilfenverbotes verwirklicht, ohne dass 

es gerechtfertigt werden kann. Aus dem Urteil des Gerichtshofes wird es zu 

entnehmen  sein,  ob  der  Standpunkt  der  Kommission  von  der  Seite  des 

Primärrechts  gerechtfertigt  werden  kann.  Bei  der  Gestaltung  seines 

Standpunktes  muss  der  Gerichtshof  die  bisherigen  Ergebnisse  und  die 

Zukunft des Systems berücksichtigen, wenn er also der Klage stattgibt, soll er 

sich  auch  über  die  rechtlichen  Möglichkeiten  der  Erhaltung  des  Systems 

äußern.

27. Seit  der  Verabschiedung  der  Richtlinie  hat  sich  der  Standpunkt  der 

Gemeinschaft über die Erweiterung des sektoralen Anwendungsbereiches des 

Systems  teilweise  geändert.  In  der  Richtlinie  wurden  noch  die 

Aluminiumindustrie und die Chemieindustrie, als einzubeziehenden Sektoren 

erwähnt. Die Kommission hat sich aber im Herbst 2005 über die Möglichkeit 

der  Einbeziehung  des  Luftverkehrs  entschlossen,  wobei  die  Gemeinschaft 
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unter  den  von  der  ICAO  erarbeiteten  Methoden  das  offene  System 

unterstützt.  Diese  ermöglicht  die  Erfüllung  der  im  Kyotoer  Protokoll 

niedergelegten  Verpflichtungen,  bzw.  die  gleiche  Behandlung  der 

Emissionszertifikate ermöglicht  den intersektoralen Handel.  Dieses trägt in 

sich aber zahlreiche Gefahren vor allem bis ohne unverhältnismäßig große 

Kosten,  unter  den  Treibhausgasen  ausschließlich  die  Überwachung  der 

Kohlendioxidemissionen  möglich  ist.  So  könnte  das  gemeinschaftliche 

System nur in Bezug auf die Kohlendioxidemissionen auf den Luftverkehr 

ausgebreitet werden, was ökologisch neben hohen Verwaltungskosten auch 

einen  falschen  Weg  bedeuten  kann,  mit  Rücksicht  darauf,  dass  die 

Kohlendioxidemissionen  von  den  aus  dem  Luftverkehr  stammenden 

Treibhausgasemissionen  nur  einen  Drittel  ausmachen.  Um  wirksame 

Ergebnisse  in  der  ersten  Phase  der  Verbreitung  der  ökonomischen 

(Markt)Instrumente zu erreichen, ist es auch im weiteren unentbehrlich, die 

ergänzenden (ordnungsrechtlichen) Instrumente anzuwenden.

28. Bei  der  Gestaltung des  gemeinschaftlichen  Systems  muss  der  Gesetzgeber 

auch auf den vom Europäischen Gerichtshof erarbeiteten Grundrechtsschutz 

Rücksicht nehmen. Dabei habe ich die Vereinbarkeit  des Systems mit den 

folgenden  Grundrechten  in  Hinblick  auf  die  Rechtssprechung  des 

Europäischen  Gerichtshofes  analysiert:  das  Eigentumsgrundrecht,  die 

Berufsfreiheit, der allgemeine Gleichheitssatz (Diskriminierungsverbot) und 

die  Niederlassungsfreiheit.  Um  zu  entscheiden,  ob  das  betroffene 

gemeinschaftliche  Instrument  rechtswidrig  in  eins  der  auch  von  der 

Gemeinschaft zu schützenden Grundrechte eingreift, ist vor allem durch die 

Analyse  des  Gemeinwohles  und  der  Verhältnismäßigkeit  möglich.  Es  ist 

davon  auszugehen,  dasss  der  Klimaschutz  das  Gemeinwohl  dient  und  als 

solches  als  notwendig  zu  betrachten  ist.  Gegen  die  Angemessenheit  des 

Systems  werden  kaum  Argumente  gefunden,  wobei  die  Frage  der 

Verhältnismäßigkeit nicht so eindeutig zu beantworten ist. Um so weniger, 

weil die einzelnen Teilfragen wegen der Komplexität des Systems einzeln zu 

analysieren  sind.  Meine Folgerungen sind doch zum Ergebnis  gekommen, 

dass  das  gemeinschaftliche  System  tatsächlich  einen  Eingriff  in  die 

geschützten Grundrechte verwirklicht, dieser Eingriff ist aber mit  dem von 
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ihm  zu  erreichenden  klimapolitischen  Zweck  als  verhältnismäßig  zu 

betrachten.
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