
X. LIFE Klímapolitikai Tréning 

Budapest, 2019. június 6. 

Az Európai Unió klímapolitikája 
a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer (ETS) alá nem tartozó 
szektorokban 
 

Dr. Koska Ramóna 

Klímapolitikai referens, Klímapolitikai Főosztály 



Fogalmak 

 

 

EU-ETS: EU Kibocsátáskereskedelmi Rendszere (ipari 

létesítmények, erőművek, távhő-termelők). A világ első emisszió-

kereskedelmi rendszere, egyben a legjelentősebb. (2005) 

 

ESD/ESR: Erőfeszítés-megosztási határozat/rendelet. Az ETS-en 

kívül eső ágazatok (közlekedés (kivéve légi), hulladék, 

mezőgazdaság(földhasználat nem), épületek, ETS alá nem 

tartozó kis ipari létesítmények) 

 

LULUCF: Földhasználat, földhasználat-változás, erdészet 
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Nemzetközi vállalások és az EU jogalkotása 

 
Kiotói Jegyzőkönyv II: 
 
2020-ig 20% csökkentés 1990-hez viszonyítva 
 
EU szabályozási ciklus: 2013-2020 

EU ETS: -21% 2005-ös báziséven 
ESD: -10% 2005-höz képest (HU: +10%) 
 

Párizsi Megállapodás NDC:  
 
2030-ig 40% csökkentés 2030-ig, 1990-es báziséven 
 
EU szabályozási ciklus: 2021-2030 

EU ETS: -43% 2005-höz képest 

ESR: -30% 2005-höz képest (HU: -7%) 

LULUCF: kibocsátás ne haladhassa meg a nyelést („no-debit”) 
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Kibocsátások az ESD szektorokban és szabályozás 
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EU: kb. 55%-60% teljes 
kibocsátás 
Magyarország: kb. 2/3, kb. 41-41 
Mt 
 
Legkritikusabb területek: 
közlekedés, épületek 
 
Lefedett gázok: CO2, CH4, PFC, 
HFC, SF6, N2O, (NF3) 
 
Egyéb kisegítő ágazati szabályok: 
pl. közlekedési kibocsátások, F-
gáz 

 
 
 
 



A szabály szerkezete és tagállami teljesítés 

Célok 0-40% között (GDP/fő alapon) tagállami 

célok. 

 

Célok eléréséhez rugalmasság: transzfer, 

banking, borrowing, LULUCF, ETS one-off, 

speciális tartalék 

 

Magyarország túlteljesíti célját, lehetőség 

kereskedelemre (kizárólag állami szereplők az 

ETS-sel ellentétben) 

 

A kormányzati lépések mellett kiemelten fontos a 

lakosság és a privát szektor aktivitása 
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ODS és F-gáz szabályozás 

 

Miért?: ózonlyuk, ózonréteg elvékonyodása, egészségügyi kockázat 

 

Nemzetközi jogszabályok: 

 

Bécsi Egyezmény az ózonréteg védelméről (1985) 

Montreali Jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról (1987) (Kigali  

Módosítás, 2016) 

 

Legsikeresebb nemzetközi környezetvédelmi egyezmény 

 

Fontosabb EU-s jogszabályok: 

 

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról 

517/2014/EU rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokról 
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EU F-gáz és ODS rendelet szabályozási mechanizmusa 

Összhangban a nemzetközi szabályokkal 
 

Szabályozott anyagok korlátozott forgalomba hozatala 
 

Címkézés 
 

Kvótarendszer: kínálat csökkenése, árnövekedés 
 

Fokozatos kivezetés 
 

Alternatívák kidolgozása 
 

Büntetések illegális kereskedelemre 
 

Képzések 
 

Jelentéstétel 
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A klímaváltozás és az ózonréteg kapcsolata 

Számos kapcsolódási pont 

 

Az ózonréteget lebontó anyagok többsége egyben ÜHG is, 
méghozza különösen nagy globális felmelegedési potenciállal 
(GWP) 

 

A klímaváltozás is vissza tud hatni az ózonrétegre, hisz a 
megváltozott meteorológiai körülmények befolyásolhatják annak 
összetételét.  

 

A nemzetközi szabályozás következményeként az ózonréteget 
lebontó anyagok helyét klímaváltozás szempontjából káros F-
gázok vették át. 
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Új kihívások, jövőkép 

Extrém hőség – nagyobb igény a hűtő- és klímaberendezések iránt 

 

Szükséges biztonságos, alacsonyabb felmelegedési potenciálú 
alternatívák kifejlesztése az F-gázok és ORLA-k helyett 

 

A megnövekedett felhasználás miatt az energiafogyasztás további 
növekedése feltételezhető 

 

Különös szerepet kell fordítani az energiahatékonyság és az F-
gázok területének metszéspontjai feltárására, különösen a fejlődő 
magas átlaghőmérséklettel rendelkező országok tekintetében 

 

Ösztönözni kell a korszerű, kevesebb kibocsátást eredményező 
berendezések alkalmazását. 
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Köszönöm  

a figyelmet! 


