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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Milyen hátrány érte Magyarországot a 2008-2012 közötti CO2 kibocsátási kvótákkal
kapcsolatosan?” címmel, a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok intézni Szabó Imr e
környezetvédelmi és vízügyi miniszter úrhoz . Válaszát írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Európai Bizottságnak a tagállami szén-dioxid kvóták szintjének meghatározása kapcsá n
hozott döntésével kapcsolatosan szeretném kérdezni Önt . A Bizottság 2007-es döntése, a
2008-2012-es időszakban, azt ezt megelőző kereskedési időszakhoz képest 12,4%-kal
kevesebb, 26,9 millió tonna CO2 kibocsátást engedélyezett Magyarország számára, szemben
az eddigi, 31 .3 millió tonna kibocsátási kvótával .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Európai Bizottság döntésénél a 2005-ös kibocsátási adatokat vette figyelembe .
Magyarország ezzel kapcsolatosan olyan jelentést adott le, mely szerint az ETS rendszer alá
tartozó ágazatok CO2 kibocsátása 2005-ben mindössze 26 millió tonna volt . Ezt a jelentést
azóta bírálat érte a Magyar Országgyűlésben, annak Gazdasági Bizottságában, sőt, leginkább
az érintett, az ETS rendszer alá tartozó gazdasági szerepl ők tiltakoztak ellene . A jelentés
alapján meghozott bizottsági döntés, a CO2 kvóta 26 .9 tonnában való meghatározása ,
állításuk szerint, nehéz helyzetbe hozta a magyar gazdaság érintett szerepl ő it, és akadályozza
a gazdasági növekedést, valamint a felzárkózásunk szempontjából nélkülözhetetlen új
beruházások megvalósítását. Ezen kívül a jelentést az a kritika érte, hogy téves és hibá s
számításokon alapult, nem tükrözte hűen az ETS rendszer alá tartozó szektorok valós CO 2
kibocsátását .

Tisztelt Miniszter Úr!

Ha mindez igaz, s ha a gazdasági szereplőknek, valamint a gazdasági bizottságnak van igaza ,
akkor mintegy 1 millió tonna nagyságrend ű CO2 kibocsátással jelentettünk kevesebbet a
valós szintnél . A Bizottság a téves adatok alapján hozta meg számunkra kedvez őtlen döntését,
s emiatt a magyar államot, valamint a gazdasági szerepl őket milliárdos nagyságrend ű kár érte .



Tisztelt Miniszter Úr !

A fentiek alapján a kérdésem a következő :

1 ./ Igazak-e a Magyarország 2005-ös CO2 kibocsátásával foglalkozó, az Európai
Bizottsághoz eljuttatott jelentéssel kapcsolatosan megfogalmazott kritikák ?

2./ A magyar kormány és az Ön minisztériuma milyen lépéseket tesz vagy tett, annak
érdekében, hogy a kialakult helyzetet orvosolja?

3./ Indult-e bármilyen eljárás annak érdekében, hogy kiderítsék, valóban téves-e a jelentés, é s
ha igen, ki állította azt össze, s megtörténik-e, azt összeállító és leadó szerepl őkkel szemben i
felelősségre vonás ?

Budapest, 2008 . október 30 .
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