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Az Európai Bizottság új energiapolitikai koncepciójáról 
 

Tavaly októbere óta a Bizottság sorban jelenteti meg az energiapolitikai elképzeléseket 
tartalmazó direktíva-tervezeteit, szám szerint tizenkettőt, melyek a januári COM (2007) 1 An 
Energy Policy for Europe (Európai Energiapolitika) című közleményében összegződtek. (Ha-
tályos jogszabály ezekből majd akkor lesz, ha a Tanács, majd pedig az Európa Parlament is 
elfogadja.)  

E lázas koncepcióalkotás mögött három motivációs tényező áll. Először is a klímaváltozás 
fenyegető közelsége. (Ezzel egy időben ismerhettük meg a szintén tavaly októberben közzé-
tett Stern-jelentést, majd az IPCC, az ENSZ klímaszakértőkből álló kormányközi testülete 
pedig most februárban hozta nyilvánosságra legújabb jelentését.) Az EU-ban az ÜHG-k 
(üvegházhatású gázok) 80%-a az energiafelhasználásból származik, s a jelenlegi trendek a 
CO2-kibocsátás növeléséhez vezetnek, ami ökológiai szempontból fenntarthatatlan. 

Nem kis súlya van az új energiapolitikai koncepció kialakításában az ellátásbiztonsági té-
nyezőnek. Jelenleg az importált földgáz részesedése 57%, a kőolajé pedig 82%, s ha az eddigi 
irányzat folytatódik, 2030-ban már 84, illetve 93% lesz. Mint tudjuk, az elmúlt években 
Oroszország többször is a csapok elzárásának eszközéhez nyúlt, s ez a bizonytalanság súlyos 
gondokat okoz.  

Végül pedig az emelkedő olajárak miatt is szükséges az új energiapolitikai koncepció ki-
dolgozása. Ugyanis ha 2030-ban 100 dollár lesz a kőolaj hordónkénti ára, az EU27-ek olaj-
számlája 170 milliárd euróval megnő, ami minden európai uniós polgárnak évente 350 euró 
többletkiadást jelent. Ezért támogatni kell a megújuló energiák termelését és javítani kell az 
egységes energiapiac működését. Az egységes energiapiac hatékonyságának fokozására való-
jában mindhárom területen szükség van. 

A Bizottság a következő célokat szeretné megvalósítani: 
A klímaváltozás vonatkozásában el kell kerülni, hogy a felmelegedés túllépje a 2 Celsius 

fokot. (Minél inkább előrehalad ugyanis a felmelegedés, annál nehezebb és költségesebb a 
stabilizáció, és annál nagyobb méretekben szenvednek el visszafordíthatatlan károsodásokat 
az ökoszisztémák.) Ehhez a fejlett országokban 30%-os ÜHG-csökkentésre lenne szükség 
2020-ig (1990-hez képest), de közös feladatvállalás hiányában az EU egyoldalúan is hajlandó 
20%-os csökkentésre. Az energiahatékonyságot oly mértékben kell javítani, hogy 2020-ra 
20%-os megtakarítást érjünk el. A megújuló energiák fejlesztése tekintetében 20%-os rész-
arányt kell elérni 2020-ra. A karbon-szekvesztráció (a széndioxid felfogása és deponálása) 
vonatkozásában 12 nagy demonstratív beruházást kell megvalósítani 2015-ig. A nukleáris 
energia pozitív megítélés alá esik. A közlekedés tekintetében csökkenteni kell a légi közle-
kedés kibocsátását, a személygépkocsik CO2-kibocsátását 2012-re 120 g/km értékre kell mér-
sékelni, a személygépkocsikat a CO2-kibocsátás alapján kell adóztatni, a bioüzemanyagok 
részesedését pedig 10%-ra kell emelni 2020-ra. Az épületek energiatakarékossága 2015-re 
30%-kal kell, hogy javuljon. Végül pedig a szennyezési jogok kereskedelmét ki kell terjesz-
teni a széndioxidon kívüli többi ÜHG-ra is. 

A 20%-os energiamegtakarítás 2020-ra előirányzott tervét a Bizottság az alábbi módon 
kívánja elérni: 
- A közlekedésben növelni kell az üzemanyag-hatékonyságot, jobban ki kell használni a 

tömegközlekedést és meg kell valósítani azt az elvet, hogy a fogyasztók viseljék a teljes 
költséget (az egyéni költségeken kívül a társadalomnak okozott környezeti és egészségi 
károkat is). 
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- A környezetbarát fogyasztói magatartás kialakítása érdekében több információra és szigo-
rúbb normákra van szükség, s a készülékek címkézésével jobban tájékoztatni kell a fo-
gyasztót a készülék energiafelhasználásáról és környezetterheléséről.  

- Javítani kell az épületek energia-hatékonyságát.  
- Koherens közgazdasági szabályzó eszközöket kell alkalmazni, köztük az adózást és az 

ökológiai adóreformot. 
- Növelni kell az energiatermelés hatékonyságát az átviteli és elosztási rendszerekben is. 
- Nemzetközi egyezményt kell kötni az energiahatékonyság fokozására. 

Az már nyilvánvaló, hogy a megújuló energiák fejlesztésének aktuális célja a 12%-os ré-
szesedés elérése 2010-re (a villamosenergia-termelésben 20%-os részesedés) nem fog megva-
lósulni. 2020-ra 20%-os részesedés a kitűzött cél. Ennek költsége attól függ, hogy hogyan 
alakul a kőolaj ára. Ha 2020-ban 48 dolláros olajárral számolunk, a 20%-os részesedés költsé-
ge 18 milliárd euró lesz, mely az akkori energiaszámlát 6%-kal növeli meg. 78 dolláros olaj-
árnál már csak 10,6 milliárd euró lesz a többletköltség. Ha pedig a széndioxid legalább 20 
eurós tonnánkénti árával számolunk, a 20%-os részesedés semmivel sem kerül többe, mint a 
hagyományos energia, és ráadásul rengeteg új munkahely is keletkezne és meggyorsítaná a 
műszaki fejlődést.  

De megközelíthetjük a kérdést az externáliák oldaláról is. Az okozott környezeti és 
egészségi károkat is figyelembe vevő társadalmi költségek elsősorban a fűtésben magasabbak, 
s a geotermikus energia és a biomassza máris versenyképessé válik, míg a hőszivattyúk és a 
napenergia továbbra is lényegesen drágább. A közlekedési üzemanyagoknál a biodízel to-
vábbra is drága. A villamosenergia-termelésben a biomassza és a biogáz, a vízierőmű és a 
szélenergia az externáliák figyelembe vétele nélkül eddig is versenyképesek voltak, a nap-
energia pedig még azzal együtt is rendkívül drága. 

Kínálati oldalról – úgy tűnik – nincs korlát. A megújuló energiát előállító európai üzleti 
társaságok január utolsó napjaiban konferenciát tartottak Brüsszelben, melyen Lukács And-
rással, a Levegő Munkacsoport elnökével személyesen is részt vettünk. A légkör eufórikus 
volt, a részvevőket határtalan optimizmus fűtötte. A szükséges szabályzók, ösztönzők és inf-
rastruktúra biztosítása esetén a konferencia mind a 2020-ra elérendő 20%-os általános rész-
arányt, mind a bioüzemanyagok 10%-os részesedését lehetségesnek tartotta, sőt, követelte, 
hogy azt kötelező minimum-követelményként fogadja el az EU. Elemzésük szerint ez 600–
900 millió tonna elkerült széndioxid-kibocsátást jelente, 20 milliárd eurós forgalmat, és a je-
lenleg a szektorban foglalkoztatott 300 ezres állomány megháromszorozódását. Ezen túl 200 
millió (olajegyenértékes) tonnával kevesebb konvencionális fűtőanyag importjára lenne szük-
ség, ami – 48 dolláros olajár mellett – 55 milliárd euró megtakarítást eredményezne.  

A szabályozási környezet változatlanul nem kedvez a megújulóknak; de nem csak azért, 
mert a fosszilis energiák felhasználóinak nem kell megfizetniük az okozott társadalmi költsé-
geket; hanem azért is, mert a költségvetési támogatások nagy részét még mindig a környeze-
tileg káros energiaféleségek kapják. (Szám szerinti arányok: szén 43%, olaj és földgáz 30%, 
nukleáris energia 8%, megújulók 19%.) 

Szólnunk kell a bioüzemanyagokkal kapcsolatos problémákról is. Egyelőre még a me-
zőgazdasági támogatásokkal együtt is drágák. Ugyanakkor a legtöbb tagországban nem meg-
felelő a támogatási rendszer és nem kielégítő az EU-szabályozás. A forgalmazók vonakodnak 
a bioetanol használatától. Az etanolon magas az EU-védővám, mert az import veszélyezteti az 
EU-termelést. Ugyanakkor elterjedésük veszélyt jelent a fejlődő országokra nézve, mert ha 
mezőgazdaságuk az európai import húzóereje miatt erre fog szakosodni, visszaszorulhat az 
élelmiszertermelés, megdrágulhatnak az élelmiszerárak, és éhínség léphet fel. Ezen túl erdőir-
tást és a természeti környezet pusztítását okozza a bioüzemanyagot szolgáló termelés (lásd 
Indonézia és Malajzia esetét az olajpálma-ültetvényekkel). 
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Ha majd a második generációs bioüzemanyagok (faanyagból, mezőgazdasági hulladékból) 
gyártása olcsóbb lesz, mindezek a veszélyek részben kiküszöbölődnek. 

A jövő nagy kérdése, hogy mi történjék a szénnel és a nukleáris energiával. Az üvegház-
hatás szempontjából a szén a legkártékonyabb energia. Sajnos, a hatalmas léptékkel fejlődő 
Kína és India nem rendelkezik olajjal, annál nagyobb, több száz évre elegendő szénkészleteik 
vannak. Amilyen mértékben kezdenek majd kimerülni az olajkészletek és drágul az olaj ára, 
olyan mértékben lesz egyre versenyképesebb a szén, s könnyen megjósolható, hogy masszív 
kitermelését nem lehet majd megakadályozni. (Ez viszont minden esetleges nemzetközi klí-
maegyezmény eredményét tönkreteheti.) Jelenleg ígéretes kísérletek folynak és itt-ott már az 
alkalmazás stádiumáig is eljutottak az ún. „karbon-szekvesztrálási” technológiák (angolul 
carbon capture & storage, CCS). Ez azt jelenti, hogy felfogják az erőművek kéményéből ki-
jövő széndioxidot, összegyűjtik, majd cseppfolyósítják, és az olaj- és földgázkitermelés felha-
gyott földalatti üregeiben, vagy a tengerfenéken helyezik el. Az eljárás rendkívül költséges, de 
a potenciális károsítás függvényében még mindig kifizetődő. (Persze számtalan gyakorlati 
kérdés jelentkezik: mennyiben terheljék a költségek az iparágat és mennyiben a költségvetést, 
esetleg mennyiben hajlandó a nemzetközi közösség fedezni a költségeket.) 

A nukleáris energia adja a villamosáram-termelés 38%-át. 1 millió kWh villamosenergia 
előállítása során szén felhasználásával 230 tonna, olajnál 190 tonna, földgáznál 150 tonna 
szén kerül a levegőbe. Ugyanezt az energiát a nukleáris erőmű szénmentesen állítja elő. A 
klímaváltozás ezen igen kritikus korszakában igen nagy a kísértés, hogy nukleáris energiával 
helyettesítsük a fosszilis tüzelőanyagokat. (Ezen a véleményen van pl. James Lovelock is; 
szerinte sokkal könnyebb – és főleg kockázatmentesebb - a kiégett nukleáris fűtőanyagok 
elhelyezését megoldani, mint az évi 40 milliárd tonna széndioxidtól megmenteni a világot.) 
Az iparági szervezet javaslata szerint „nyitva kell hagyni ezt a megoldási lehetőséget is”. 
Ugyanakkor érthető azoknak a környezetvédőknek a berzenkedése, akik egész életükben a 
nukleáris energia ellen harcoltak (mint pl. John Hontelez, az Európai Környezetvédelmi Iroda, 
az EEB főtitkára), de személyes tapasztalatom szerint a lehetőségen ők is elgondolkoznak. 
Azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy a nukleáris energia a világ összes energiafelhasz-
nálásának mindössze 7%-át teszi ki, és ennek az aránynak az érdemi növelése gazdasági kor-
látokba is ütközhet. Megfontolandó az az érvük is, hogy az energiahatékonyságba történő 
befektetés gazdaságilag is kedvezőbb eredménnyel járhat, mint az új atomerőművek létesíté-
se. Ugyanakkor a Bizottság arra hajlik, hogy ezzel a lehetőséggel is számolni kell. Legvaló-
színűbbnek egy háromlábú elgondolás tűnik: megújulók fejlesztése, a nukleáris kapacitások 
bővítése és az energiahatékonyság javítása. A legproblémásabb ügy változatlanul a szén. A 
Föld Barátai szerint a szénnek csak reziduális (azaz pótlólagos, kiegészítő) szerepet lenne 
szabad adni. A WWF azért lobbizik, hogy új szénerőművek egy évtizeden belül ki kell, hogy 
egészüljenek a „karbon-szekvesztrációs” technológiával, a régiek pedig két évtizeden belül. 

Látható, hogy az Európai Bizottság komolyan veszi a klímaváltozás veszélyét, s nagy 
szellemi energiákat mozgósít egy olyan energiapolitikai koncepció kidolgozására, mellyel 
sikeresen felvehetnénk a harcot a klímaváltozás ellen. Sajnos, Európa egyedül ehhez nem 
elég. A világ két legnagyobb széndioxid-kibocsátója, az Egyesült Államok és Kína változatla-
nul nem hajlandó a nemzetközi klímaegyezményhez csatlakozni. Az egyelőre szintén távol-
maradó India, Japán és Brazília szerepe is egyre fontosabb lesz. Amerikában azonban az 
utóbbi hónapokban mintha megmozdult volna valami… És a mi kis országunkra tekintve: 
dicstelen dolog lenne, ha az európai törekvések kerékkötőivé válnánk. Ráadásul a „szén-
szegény” energiapolitika jelentős előmozdítója lehet az innovációnak, a modernizációnak és 
gazdasági fejlődésnek. Kár lenne e lehetőségeket kihagyni. 
 
Budapest, 2007. március 1.  

dr. Kiss Károly 
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Dr, Kiss Károly, a Levegő Munkacsoport Szakértői Testületének elnöke és John Hontelez, 
az Európai Környezetvédelmi Iroda főtitkára a konferencia hallgatói között 
 
 
 


