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Európai Számvevőszék: „Az uniós intézményeknek és 
szerveknek többet kellene tenniük karbonlábnyomuk 
csökkentésére” 
Az Európai Számvevőszék ma közzétett jelentésében azt szorgalmazza, hogy az uniós 
intézmények és szervek dolgozzanak ki közös politikát üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk 
(„karbonlábnyomuk”) csökkentésére. A jelentés megállapította, hogy a 15 ellenőrzött 
uniós intézmény és szerv még nem használja ki teljes mértékben az Európai Bizottság által 
támogatott környezetvédelmi irányítási eszközöket. Az európai környezetvédelmi vezetési 
és hitelesítési rendszer (EMAS) bevezetése terén elért haladás lassúnak bizonyult, a 
kibocsátások tényleges mértékével kapcsolatos információk hiányosak, és csak néhány 
intézmény, illetve szervezet alkalmazza szisztematikusan a zöld közbeszerzést.  

Amint azt Ladislav BALKO, a jelentésért felelős számvevőszéki tag kifejtette: „Az Uniós intézményeknek és 
szerveknek jó példával kell elöl járniuk a 2030-ra kitűzött uniós kibocsátáscsökkentési célok elérésében. 
A mindennapi működés során a környezeti teljesítményre fordított figyelem nem csak saját hitelességük 
miatt, de az Európai Unió éghajlatváltozási politikájának hitelessége miatt is szükséges.” 

A Számvevőszék megállapítása szerint az uniós intézményeknek és szerveknek sikerült megfordítaniuk az 
épületek energiafogyasztása miatt növekvő kibocsátások tendenciáját. A rendelkezésre álló hiányos adatok 
miatt azonban nem lehetett egyértelműen meghatározni a többi kibocsátási forrás, pl. a hivatalos utak 
esetében mutatkozó csökkenő tendenciákat. Az ellenőrzött uniós intézmények és szervek több mint fele 
nem rendelkezett az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére vonatkozó számszerűsített célokkal és a 
fennmaradó kibocsátások önkéntes ellentételezését is csak korlátozott mértékben alkalmazzák. 

Bár a Bizottság támogatja a zöld közbeszerzés alkalmazását, valamint a környezeti kritériumokra 
vonatkozóan az adott eljárásokhoz önkéntes alapon alkalmazható minták állnak rendelkezésre, az 
ellenőrök megállapítása szerint a 160 vizsgált eljárás kevesebb mint 20%-ában alkalmazták a 
legambiciózusabb kritériumokat. Ezeknek az eljárásoknak több mint fele „nem környezetbarát” vagy „kis 
mértékben környezetbarát” minősítést kapott.  

A közintézmények 2001 óta kérhetik felvételüket az EMAS-jegyzékbe, és 2014 júniusában a 15 ellenőrzött 
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uniós intézmény és szerv közül hetet már regisztráltak, további öt pedig felkészült a regisztrációra. Az EMAS 
bevezetése a környezeti teljesítmény javulásához vezetett és pénzügyi megtakarításokat eredményezett. 

A szerkesztők figyelmébe: 

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott 
uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott 
ellenőrzések eredményeiről számolnak be. 

„Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásaikat?” című, 14/2014. sz. különjelentés azt vizsgálja, hogy az uniós 
intézmények és szervek rendelkeztek-e az igazgatási tevékenységeik által a környezetre gyakorolt 
hatások csökkentésére szolgáló politikákkal, és hogy ezeket a politikákat eredményesen 
hajtották-e végre. 

Az Európai Unió környezetvédelmi politikája magas szintű védelmet tűzött ki célul. Az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 11. cikke úgy rendelkezik, hogy a környezetvédelmi 
követelményeket – különösen a fenntartható fejlődés előmozdítására tekintettel – be kell 
illeszteni az uniós politikák és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába. 

Az ellenőrzés 15 uniós intézményre és szervre, azaz a 2012-ben 500 főnél többet foglalkoztató 
uniós intézményekre és szervekre terjedt ki, ezenkívül az ellenőrzés témaköréhez közvetlenül 
kapcsolódó speciális feladatai miatt az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget is bevontuk az 
ellenőrzés hatókörébe. Az ellenőrök külön figyelmet fordítottak az Európai Bizottságra, nem csak 
mérete miatt, hanem mert ez az intézmény rendelkezik a jogalkotási kezdeményezésre 
vonatkozó hatáskörrel. 

Az Európai Számvevőszék a következőket ajánlja: 

- a Bizottság tegyen javaslatot az uniós intézmények és szervek igazgatási tevékenységei 
által okozott karbonlábnyom csökkentésére szolgáló közös szakpolitikára, amelynek 
tartalmaznia kell egy 2030-ig szóló, számszerűsített átfogó célértéket az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére. 

- az uniós intézmények és szervek vezessenek be harmonizált módszert az üvegházhatású 
gázok közvetlen és közvetett kibocsátásának kiszámítására és az ehhez kapcsolódó 
beszámolásra vonatkozóan. Dolgozzanak ki egységes megközelítést az elkerülhetetlen 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások önkéntes alapon történő kompenzálására; 

- minden uniós intézmény és szerv csatlakozzon az európai környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési EMAS-rendszerhez és fokozatosan csökkentsék az annak hatókörére 
vonatkozó esetleges korlátozásokat; 

- az uniós intézmények és szervek, amint lehetőségük van rá, alkalmazzák a zöld 
közbeszerzést. 

 

 

 


