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Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer reformja: a
Tanács elfogadta a 2021–2030-as időszakra vonatkozó új
szabályokat
A Tanács 2018. február 27-én jóváhagyta az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS) reformját, amely a 2020 utáni
időszaktól fog érvényesülni.

Az ETS-irányelv módosításával az EU jelentős lépést tett egyrészről a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és
energiapolitikai keretben rögzített cél elérése, vagyis az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ig történő, legalább 40%-os
csökkentése, másrészről a Párizsi Megállapodás keretében vállalt célok teljesítése felé.

A kibocsátáskereskedelmi rendszer reformja a következő elemekből áll:

A kibocsátások teljes mennyiségének határértéke évente 2,2%-kal fog csökkenni (lineáris csökkentési tényező).
A piaci stabilizációs tartalékba helyezett kibocsátási egységek teljes száma 2023 végéig ideiglenesen a duplájára nő
(tartalékba helyezési arány).
2023-ban életbe lép majd az az új mechanizmus, amely bizonyos mennyiségen felül korlátozza a piaci stabilizációs
tartalékban lévő kibocsátási egységek érvényességét.

A módosított ETS-irányelv olyan új rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek célja az ipar védelme a kibocsátásáthelyezés
kockázatával, valamint az ágazatközi korrekciós tényező alkalmazásának kockázatával szemben:

Az árverés keretében értékesítendő kibocsátási egységek részaránya 57% lesz, ám amennyiben ágazatközi korrekciós
tényező alkalmazására kerül sor, ezt az arányt feltételesen 3%-kal csökkenteni kell. Amennyiben szükségessé válik az
ágazatközi korrekciós tényező alkalmazása, azt minden ágazatban egységesen kell majd alkalmazni.
Módosul a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása, így lehetővé válik a kiosztásnak a vállalkozások tényleges
termelési szintjéhez való jobb hozzáigazítása, és frissítésre kerülnek a térítésmentes kiosztáshoz használt referenciaértékek
is.
Térítésmentesen kapják meg az összes kibocsátási egységet azon ágazatok, amelyek esetében a legnagyobb a
veszélye annak, hogy a termelést az Európai Unió területén kívülre helyezik át. A kibocsátásáthelyezésnek kevésbé kitett
ágazatok esetében 30% lesz a térítésmentes kiosztás aránya. A távfűtési ágazat kivételével 2026 után megkezdődik majd a
kibocsátásáthelyezésnek kevésbé kitett ágazatokat érintő térítésmentes kiosztás fokozatos megszüntetése.
Az új belépők részére fenntartott tartalékba elsőként a 2013 és 2020 közötti időszakban fel nem használt kibocsátási
egységek, valamint a piaci stabilizációs tartalékból 200 millió egység kerül majd. A piaci stabilizációs tartalékba legfeljebb
200 millió kibocsátási egység vissza fog kerülni, amennyiben azok a 2021 és 2030 közötti időszakban nem kerülnek
felhasználásra.
A tagállamok továbbra is kompenzálhatják a kibocsátáscsökkentés közvetett költségeit az állami támogatásra
vonatkozó szabályokkal összhangban. Továbbfejlesztett rendelkezések vonatkoznak továbbá a jelentéstételre és az
átláthatóságra.

Háttér és a következő lépések
Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere keretében felső határérték vonatkozik a nehézipar és az erőművek CO2-kibocsátására.
Az engedélyezett teljes kibocsátásmennyiség engedélyek formájában kerül szétosztásra a vállalkozások között, amelyekkel azok
kereskedhetnek. Az ETS az EU éghajlatváltozás elleni küzdelmének egyik sarokköve: ez az Unió legfőbb eszköze az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás költséghatékony módon való csökkentésében. A 2005-ben létrehozott rendszer a világ első jelentős
szénpiaca volt, és a mai napig a legnagyobb ilyen piac, amelyben részt vesz mind a 28 uniós tagállam, továbbá Izland,

Az elnökség törekedni fog arra, hogy az EU megőrizze vezető szerepét a Párizsi Megállapodás végrehajtási
szabályainak megállapításáról folyó tárgyalásokon. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése – azon
kívül, hogy hozzájárul az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez – a levegőminőség javítása szempontjából is
pozitív hatásokkal fog járni. A bolgár elnökség egyik prioritása az európai lakosság egészségének és
környezetünknek a védelme.

Neno Dimov, Bulgária környezetvédelmi és vízügyi minisztere

"



Liechtenstein és Norvégia is. Az ETS 11 000 nagy energiafelhasználású létesítmény (erőművek és ipari üzemek), valamint a
résztvevő országok közötti járatokat üzemeltető légitársaság kibocsátásának a csökkentését biztosítja. Az EU teljes
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 45%-a tartozik az ETS hatálya alá. Azáltal, hogy a szénkibocsátáshoz monetáris értéket rendel
és kereskedelem tárgyává teszi azt, az ETS konkrét eredményeket generál a környezet számára: a rendszer hatálya alá tartozó
ágazatok kibocsátása 2020-ban 21%-kal lesz alacsonyabb, mint 2005-ben.

A Tanács általi mai jóváhagyás az utolsó lépés a jogalkotási folyamatban. Az új irányelv a Hivatalos Lapban való kihirdetését
követő 20. napon lép hatályba.

A 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba
történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról és az (EU) 2015/1814 határozat módosításáról szóló
irányelv
Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer reformja – a Tanács jóváhagyta az Európai Parlamenttel létrejött megállapodást
(Sajtóközlemény, 2017. november 22.)
A kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálata a Tanács elfogadta álláspontját (Sajtóközlemény, 2017. február 28.)
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