
 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Klímapolitikai Főosztály részére 

 

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) észrevételei a 2030-

as EU klíma- és energiapolitikai keret célszámaihoz és a kapcsolódó 

magyar állásponthoz 

 

 

1) Az Európai Bizottság által javasolt 40%-os kibocsátás-csökkentési 

célkitűzés nem felel meg az EU által kitűzött klímavédelmi vállalások nagy 

valószínűséggel történő teljesítésének, kiemelten a kritikus 2 Celsius fokos 

átlagőmérséklet-emelkedés alatt maradásnak. Ezt hangsúlyozza Kevin 

Anderson klímatudós levele Barroso elnökhöz1, amelyhez folyamatosan 

egyre több klímatudós csatlakozik. Ráadásul a Bizottság mesterségesen 

bekorlátozza az energiahatékonysági és megújuló energia vállalásokat 

azzal, hogy először a kibocsátás-csökkentési célt határozza meg, majd ezt 

a csökkentést szétosztja az energiahatékonysági és a megújuló célszám 

között, így határozva meg azokat. 

 

Sokkal célravezetőbb a fordított sorrendbeli célszám-állítás: a Fraunhofer 

ISI Intézet elemzése szerint, amelyet a Coalition for Energy Savings 

számára készített, azt mutatja, hogy ha az EU, élve reális potenciáljával, 

40%-os energiahatékonysági célszámot és 35%-os megújuló energia 

célszámot támogatna és vállalna, az 49-61% kibocsátás-csökkentést 

jelenthetne 2030-ra.2  

 

A 2030-ra szóló, 40% feletti kibocsátás-csökkentést már számos tagállam3 

és a Fraunhofer ISI számítások alapján az Európai Parlament is támogatja: 

az EP vélemény-jelentésében február 5-én megszavazott 40% 

energiahatékonysági cél és 30%-os megújuló energiás cél valójában 45-

50%-os kibocsátás-csökkentési célszám teljesítésére alkalmas. Az Ecofys  

2014 februári elemzése ezt megerősítve kimutatta, hogy 45-54% közötti 

kibocsátás-csökkentést eredményezne az EP javaslata.4 

 

Az EU korábbi vállalásai, kötelezettségei, felelőssége és az elemzések 

alapján 2030-as EU energiahatékonysági célnak 50% , EU megújuló 

energia célnak 45%, EU kibocsátás-csökkentési célnak 60% kitűzését 

szorgalmazzuk (az 1990-es szintekhez képest) az alacsony kibocsátású, 

energiahatékony, megújuló alapú gazdasághoz való szerkezetváltáshoz, a 

Föld Barátai Európa szervezettel együtt. 

                                                      
1
 http://bit.ly/1aZzD03 

2
 http://bit.ly/1eApDPJ 

3
 ld. Financial Times, http://on.ft.com/1btgVP9  

4
 http://www.ecofys.com/en/publication/assessment-of-the-greenhouse-gas-emissions-in-2030/ 

http://bit.ly/1aZzD03
http://bit.ly/1eApDPJ
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2.) Valóban szükség van kötelező megújuló energia célszámra, ezt a 

2020-as kötelező tagállami célszámok eredményessége, sikere és a 8 

tagállam miniszterei által a Bizottságnak írt célszám-támogató levél is 

alátámasztja5, komoly gazdasági és társadalmi érvekkel.  

A Bizottság javaslata azonban még tovább erősítendő a pozitív gazdasági-

társadalmi hatások érdekében. Ugyanis a javaslat szerinti, csak EU szinten 

kötelező megújuló energia célszám hátránya, hogy nem segíti elegendően 

a tagállami teljesítést (ld. tagállami megújuló potenciál kiaknázása ill. nehéz 

megállapítani, hogy a tagállamok megfelelően kiveszik-e a részüket az EU 

célszám teljesítéséből). Továbbá a Bizottság által javasolt 27% nagyon 

közel áll a szokásos üzletmenethez (a Bizottság szerint a BAU 24%), azaz 

nem motivál gazdasági szerkezetváltásra.  

 

Magyarország is álljon ki a kötelező (tagállami) megújuló célszám mellett, a 

megújuló energiára épülő alacsony kibocsátású gazdaság felé való 

hatékony átmenet biztosítására. (Magyar tagállami célszámnak javasolt : 

min. 29% RES/teljes primer energiatermelés 2030-ra). 

 

 

3)  Magyarország is támogassa, hogy legyen és kötelező legyen a 2030-as 

energiahatékonysági célszám. Németország, Dánia, Portugália és 

Belgium várhatóan már támogatja ezt. A kötelező 2020-as célszám hiánya 

a Bizottság közleménye szerint is kb. 20%-os elmaradást, nem-teljesítést 

hozott EU szinten az energiafelhasználás-csökkentésben, ezt a hibát nem 

szabad megismételni 2030-ra. A jelentős energiafelhasználás-csökkentési, 

hatékonysági potenciál kiaknázása az EU-ban és Magyarországon is jót 

tesz a gazdaságnak és a társadalomnak – valódi és tartós 

rezsicsökkentést, energiafüggőség-csökkentést és tartós munkahelyek 

tízezreit biztosítaná, például a jelenleg krízisben levő hazai építőiparban is. 

                                                      
5
 http://tinyurl.com/qh3ugwo 
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Az utóbbi időben az üzleti, ipari érdekek egyre nagyobb befolyást 
gyakorolnak a klímapolitikára, ez jól tetten érhető volt a varsói klímacsúcson 
is. Azonban ahogyan a legfrissebb Eurobarometer elemzésből is 
egyértelműen kiderül, hogy a választópolgárok egyre fontosabbnak tartják 
az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrásokat. Ráadásul a 
magyar állampolgárok az EU átlag feletti százalékban akarják, hogy a 
Kormány célszámokat határozzon meg a megújuló energia és 
energiahatékonysági célokra. 6 

A hazai állampolgárokkal együtt tehát a MTVSZ is arra hívja fel a hazai 
döntéshozókat, hogy van Rompuy két kérdésére válaszolva, Magyarország 
se elégedjen meg a 40%-os ÜHG célszámmal és 3 kötelező, ambíciózus 
célszámot támogasson 2030-ra. 
 

 

Budapest, 2014. március 5. 
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6 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_409_en.pdf , 55. ill. 59. o. 

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_409_en.pdf

