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EPK Figyelő: 

Szén-dioxid-árazás az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében Státusz: 

Aláírásgyűjtés folyamatban 

1. Alapvető információk:  

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2019)000011  

- Nyilvántartásba véve: 2019. július 22.  

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba 

vételéről:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019D1183 - 

Honlap: http://stopglobalwarming.eu  

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről:  https://europa.eu/citizens-

initiative/initiatives/details/2019/000011_hu  

- Gyűjtés kezdete: 2019. július 22.  

- Gyűjtés várható határideje: 2021. július 22.  

- Online aláírásgyűjtő felület: https://www.stopglobalwarming.eu  

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk):  

Arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan uniós 

jogszabályra,  amely a globális felmelegedés elleni küzdelem és a hőmérséklet-

emelkedés 1,5 °C-ra  történő korlátozása érdekében visszafogja a fosszilis 

tüzelőanyagok felhasználását,  valamint ösztönzi az energiatakarékosságot és a 

megújuló energiaforrások  felhasználását.  

Javaslatunk minimális árat vezetne be a CO2-kibocsátásra, amely 2020-tól 

CO2  tonnánként 50 EUR-ról indulna, és 2025-re elérné a tonnánként 100 EUR-t. A 

javaslat  ugyanakkor megszüntetné a kibocsátási egységek uniós szennyezők 

közötti  térítésmentes kiosztását, és határokon történő kiigazítást célzó mechanizmust 

vezetne  be a harmadik országokból származó behozatalra oly módon, hogy az 

ellentételezze a  CO2-kibocsátás exportáló országon belüli alacsonyabb árazását. A 

szén-dioxid árazásból származó magasabb bevételeket, az energiatakarékosságot és a 

megújuló  energiaforrások felhasználását támogató európai intézkedések céljaira 

csoportosítanánk  át, valamint az alacsonyabb jövedelmek adóztatásának 

csökkentésére fordítanánk.  

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: Az 

éghajlatváltozás okait vizsgálva, amelyek már most is súlyos hatással vannak a 

világ  élővilágának nagy részére, jelentős szerepet kell tulajdonítani a fosszilis 

tüzelőanyagok  használata általi szén-dioxid kibocsátásnak. Ezen szennyező anyagok 

kibocsátásának  csökkentése érdekében olyan eszközt kell használni, mely szabályozza 

a piaci  fogyasztási trendeket, vagyis az áruk eladási árait. Ebben az esetben a 
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fosszilis  tüzelőanyagok árának emeléséről van szó, mely hozzájárulna a 

fogyasztásuk  csökkenéséhez és így a szén-dioxid kibocsátáshoz is.  

A kezdeményezés aláírásgyűjtési időszakának főszabály szerint 2020. július 22-

én  kellett volna véget érni, azonban a koronavírus miatt az uniós jogalkotó által 

elfogadott EU 2020/1042 rendelet az aláírásgyűjtési időszakok fél évvel 

meghosszabbodtak. A Bizottság ezt követően - a koronavírus által okozott válsághelyzet 

további fennállása  miatt - még két alkalommal további három hónappal 

meghosszabbította a folyamatban  lévő európai polgári kezdeményezések 

aláírásgyűjtési időszakát, így e kezdeményezés  aláírásgyűjtésének határideje is 

kitolódott 2021. július 22-re. 

 


