Sajtóközlemény

Budapest, 2015. március 27.

Magyarország rosszul teljesít az uniós rezsicsökkentésben
Napi 15 444 euró büntetéssel sújtaná Magyarországot az Európai Bizottság,
amíg át nem ülteti jogrendszerébe az Energiahatékonysági Irányelvet.
Csütörtökön az Európai Bizottság az Európai Bírósághoz fordult, mert
Magyarország kötelezettséget szegett az Irányelvvel kapcsolatban. Bár ennek
végrehajtása évente átlagosan 35 600 fő foglalkoztatását jelentené közvetlenül,
és 2014 és 2020 között 15%-kal lehetne csökkenteni a földgázimportot a
megtakarítások miatt, az Irányelv átültetése máig nem történt meg. A büntetés
mértékéről a Bíróság dönt.
A késlekedés azért is érthetetlen, mert a Magyar Természetvédők Szövetsége és civil
partnereik már 2008 óta kampányolnak egy klímatörvény elfogadásáért, amelynek az
eszközrendszerével nem csak teljesíthetőek lennének a kötelezettségek, de egyéb pozitív
gazdasági és társadalmi hatásokkal is járna.
A civil kampány eredményeképpen a 2011-es Nemzeti Energiastratégiába emelt energia
cafetériát a kormány azóta sem vezette be, pedig az egyén érdekeltté tételének
leghatékonyabb módja egy olyan másodlagos gazdasági kör kialakítása lehetne, amelynek
alapját egy meghatározott mennyiségű elfogyasztható energiakvóta jelentené. Aki jól
takarékoskodik, az bónuszt kap, és a programban részt vevő termelőktől származó alacsony
szénintenzitású termékeket vásárolhat a „zöldpiacon”. Ennek feltétele az intelligens mérés
rendszerének bevezetése, amely növeli a fogyasztók energiatudatosságát.
A klímatörvény javaslat az energia kvóta / cafetéria mint eszköz bevezetését, működését
mindenki számára elérhető kamatmentes támogatással segítené, amelynek visszatérítése a
pénzbeli megtakarítások arányában történne. Így például ha valaki hőszigetelésbe fogna
azért, hogy energiát és ezzel pénzt spóroljon a fűtésen-hűtésen, a beruházáshoz igénybe vett
kamatmentes támogatást annak ütemében kellene visszafizetnie, hogy mennyit spórolt ezzel
a rezsiköltségeken.
„A közelmúltban fogadták el a dán és a finn klímatörvényt, amely a fokozatos kibocsátáscsökkentésre fókuszál, ezek mintáját követve Magyarország is előrébb léphetne
kötelezettségszegőből energiafelhasználás-csökkentővé” mondta Botár Alexa, a Magyar
Természetvédők Szövetsége programvezetője.
Azért, hogy a fentihez hasonló innovatív javaslatok uniós szinten is megvalósuljanak, a
CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület partnereivel idén márciusban egy európai
kampányt indított. Ennek célja többek között az energiafelhasználás jelentős csökkentése és a
nem megújuló energiaforrások használatának teljes kiváltása.
Hajdu Klára, a CEEweb szakpolitikai koordinátora így fogalmaz: „Bízunk benne, hogy a
következő években az energiapolitikai kérdésekben Európában nem a késlekedés és a tények

figyelmen kívül hagyása lesz a jellemző. A lehetőségek adottak, az irányvonal szükségszerű,
már csak határozott lépésekre van szükség.”
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Kapcsolattartók:
Botár Alexa, éghajlat-energia programvezető, MTvSz, mobil: 70-340-8997
Hajdu Klára, szakpolitikai koordinátor, CEEweb, mobil:20-3889-437
További információk:
A klímatörvény három +1 alappillére
Energiakvóta:
 a jelenlegi fosszilis energia túlfogyasztás fokozatos csökkentését biztosító szabályozóeszköz, társadalmilag igazságos erőforrás-hozzáférést biztosít
Zöldpiac:
 környezetbarát termékek és szolgáltatások piaca, a hazai zöld vállalkozások és
munkahelyek erősítője
 a kiosztott fosszilisenergia-felhasználási jogból (kvótából) maradt kvótapénzből
vásárolható további spórolást eredményező zöldpiaci termék/szolgáltatás
Visszatérülő Alap:
 mindenki számára elérhető 0% kamatozású visszatérítendő támogatás - a lakosság,
önkormányzatok, kkv-k energiatakarékos és megújuló energiás beruházásokba
fektethetnek
 a beruházásból adódó megtakarításokból garantáltan visszafizethető, azaz az Alap
újratöltődik
Támogató szolgálat:
 széleskörű tervezői, életviteli szakmai és szociális tanácsadást nyújt a keletkező
megtakarítások ésszerű felhasználásához, egyben növeli a magas hozzáadott értékkel
történő foglalkoztatást
A 2012/27/EU új energiahatékonysági irányelv átültetésére vonatkozó javaslatok, 2013.
augusztus 30. Századvég Gazdaságkutató Zrt.
http://szazadveg.hu/ld/a0g9u5b2s8g8q6o2e0n2_EED_atultetes.pdf
Nemzeti Energiastratégia, 2011: http://doc.hjegy.mhk.hu/20114130000077A7AF_1.PDF
A március 27-én induló „Stop-mad-mining” kampány 13 civil partner részvételével valósul
meg Európa szerte, célja az etikus fogyasztás és nyersanyag-kitermelés előmozdítása a
fogyasztók, cégek és politikai döntéshozók támogatásával, valamint a nyersanyagfelhasználás csökkentése és a fosszilis energiahordozók használatának kiváltása. Bővebb
információ: www.stop-mad-mining.org

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. A sajtóanyag
tartalma a CEEweb és MTvSz kizárólagos felelőssége, nem feltétlenül
tükrözi az Európai Unió véleményét.

