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Európai Számvevőszék: az Európai Unió a
kibocsátásokról megfelelően beszámol, de jobb
rálátás szükséges a jövőbeli csökkentésekre
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint az uniós üvegházhatásúgáz-kibocsátásokról a
nemzetközi követelményekkel összhangban folyik a beszámolás és az Unió által készített
üvegházhatásúgáz-jegyzékek is javuló tendenciát mutatnak. Számvevőink rámutatnak azonban,
hogy egyes ágazatok, többek között a mezőgazdaság és az erdészet kapcsán nagyobb rálátásra
van szükség. Számvevőink javító javaslatokkal élnek az arról történő beszámolás tekintetében
is, hogy az uniós és nemzeti kibocsátáscsökkentési szakpolitikák hogyan járulnak hozzá a 2020as, 2030-as és 2050-es kibocsátáscsökkentési célértékek megvalósításához.
Az Unió kiveszi részét az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló globális
erőfeszítésből, és célja az, hogy 2020-ig 20%-kal, 2030-ig 40%-kal, 2050-ig pedig 80–95%-kal
csökkentse kibocsátásait. A célok felé tett előrelépés nyomon követése érdekében az Európai
Unió és a tagállamok minden évben közzéteszik az általuk kibocsátott üvegházhatást okozó gázok
jegyzékét. Előrejelzéseket is készítenek a kibocsátáscsökkentés terén várható eredményekről és
arról, hogy az éghajlatváltozás mérséklését célzó szakpolitikák és intézkedések eredményesek
lesznek-e.
Számvevőink értékelték, hogy a Bizottság, az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel (EEA)
karöltve, megfelelően megvizsgálta-e az üvegházhatású gázok uniós jegyzékének és a tervezett
uniós szintű kibocsátáscsökkentésekre vonatkozó információknak a minőségét.
Az ellenőrzés megállapítása szerint az Unió és a tagállamok jegyzékei a nemzetközi beszámolási
szabályoknak megfelelően mind a hét fő üvegházhatású gázt és valamennyi meghatározó
ágazatot felölelték. Számvevőink megállapították továbbá, hogy az üvegházhatást okozó gázok
uniós jegyzéke javuló tendenciát mutat. A jegyzékek minőségi felülvizsgálata kielégítő volt, és az
utóbbi években csökkent a bizonytalanság átfogó szintje is, de a földhasználat, a földhasználatmegváltoztatás és az erdőgazdálkodás ágazata (LULUCF-ágazat) tekintetében nem végzik el
ugyanazokat a típusú ellenőrzéseket, mint a többi ágazat esetében.

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. A jelentés teljes szövege
letölthető a Számvevőszék honlapján.
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„Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és így a globális felmelegedés megfékezése
hatalmas kihívás, amely elől az Unió nem térhet ki – nyilatkozta Nikolaos Milionis, a jelentésért
felelős számvevőszéki tag. – A Bizottság törekszik arra, hogy pontos adatokkal szolgáljon a
kibocsátási szintekről, de a továbbiakban nagyobb figyelmet kell fordítania arra is, hogy
tökéletesítse a szakpolitikai hatásokkal kapcsolatos tendenciákra és becslésekre vonatkozó
információkat is.”
A kibocsátáscsökkentések 2020-ig történő megvalósítása érdekében az Unió olyan célértékeket
tűzött ki, amelyek a beszámolókban szereplő adatok zömét, köztük a nemzetközi légi
közlekedésre vonatkozóakat is figyelembe veszik. A LULUCF-ágazat és a nemzetközi hajózás
esetében azonban az első célértékek 2030-ra, illetve 2050-re vannak kitűzve, tehát az Unió nem
szabott meg köztes célértékeket, és nem hozott kibocsátáscsökkentési intézkedéseket sem. Az
Unió iránymutatása és segítségnyújtása segítségére volt a tagállamoknak előrejelzéseik
tökéletesítésében. Számvevőink azonban figyelmeztetnek arra, hogy a Bizottság nem értékelte
annak kockázatát, ha jelentős eltérések mutatkoznának saját globális referenciaforgatókönyvéhez képest. A tagállamok 2023 utánra szóló összesített előrejelzései egyelőre a
bizottsági forgatókönyvnél szerényebb kibocsátáscsökkentést prognosztizálnak.
A Bizottság nemrégiben bemutatott hosszú távú stratégiai jövőképe 2050-re az Unió
klímasemlegességét tűzi ki célul. A Bizottság több fejlesztési ütemtervet is kidolgozott azon
ágazatokra – többek között a közlekedési és az energetikai ágazatra – vonatkozóan, amelyek a
kibocsátások csaknem 70%-áért felelősek. Nem készült azonban ilyen külön ütemterv más
meghatározó ágazatokra, többek között a LULUCF-ágazatra vagy a mezőgazdaságra nézve, mivel
a közös agrárpolitika hétéves ciklusokon alapul. Végül elmondandó, hogy a Bizottság végez ugyan
minőségellenőrzést az éghajlatváltozás mérséklését célzó tagállami szakpolitikákról és
intézkedésekről benyújtott tagállami információkra nézve, viszont a jelenlegi intézkedések
hatásait illetően továbbra is hiányos a beszámolás. Ennek következtében a Bizottság nem tud
részletes képet adni arról, hogy az uniós és nemzeti kibocsátáscsökkentési szakpolitikák hogyan
járulnak hozzá a 2020-as, 2030-as és 2050-es kibocsátáscsökkentési célértékek megvalósításához.
A szerkesztők figyelmébe
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének becslései szerint az emberi eredetű
üvegházhatásúgáz-kibocsátások miatt a globális hőmérséklet az iparosodás előtti szinthez képest
napjainkra hozzávetőlegesen 1,0°C-kal nőtt. E hőmérséklet-növekedés hatására emelkedik a
tengerszint és szélsőségesebbé válnak az időjárási események. Az ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezményét – amelynek célja az üvegházhatást okozó gázok koncentrációinak stabilizálása
– 1992-ben írták alá. További lépést jelentett az 1997-es Kiotói Jegyzőkönyv, majd legutóbb a
2015-ös Párizsi Megállapodás. Az Unió 2017-ig 21,7%-kal csökkentette kibocsátásait az 1990-es
szintekhez képest.
Az „Uniós üvegházhatásúgáz-kibocsátások: A kibocsátásokról megfelelően beszámolnak, de jobb
rálátás szükséges a jövőbeli csökkentésekre” című, 18/2019. sz. különjelentés 23 uniós nyelven
elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). A Számvevőszék az elmúlt években több
kiadványt is közzétett ebben a témában, többek között az európai környezeti-gazdasági
számlákról szóló különjelentést és az uniós fenntarthatósági jelentésekről szóló gyorsvizsgálatot.
Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió
Tanácsának, valamint az egyéb érdekelt feleknek, többek között a nemzeti parlamenteknek, az
ágazati szereplőknek és a civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott
ajánlások döntő többsége a gyakorlatban végrehajtásra kerül.
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A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll:
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47 502 / M: (+352) 691 551 502
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