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Uniós előrelépések a klímacélok elérése felé 
(infografika)

Az EU túllépte az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésének 2020-as céljait. 
Infografikán foglaltuk össze a legfontosabb részleteket.

A klímaváltozás elleni küzdelemaz Európai Unió egyik prioritása, így számos vállalást és 
intézkedést tett az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. Az alábbiakban 
bemutatjuk, mit sikerült elérni az elmúlt években. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180703STO07129/az-eu-intezkedesei-a-klimavaltozas-megfekezesere
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180305STO99003/az-uveghazhatasu-gazok-kibocsatasanak-csokkentese-az-eu-celjai-es-intezkedesei
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180305STO99003/az-uveghazhatasu-gazok-kibocsatasanak-csokkentese-az-eu-celjai-es-intezkedesei
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180305STO99003/az-uveghazhatasu-gazok-kibocsatasanak-csokkentese-az-eu-celjai-es-intezkedesei


2019 és 2020 között jelentősen visszaesett az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása az EU-ban

Az Unió a 2020-as célkitűzéseit az éghajlat- és energiacsomag részeként 2008-ban határozták 
meg. A vállalások egyike szerint az EU-nak az 1990-es szinthez képest 20%-kal kell 
csökkentenie az üvegházhatású gázok kibocsátását. 
 
Klímaváltozás: a globális felmelegedést okozó üvegházhatású gázok 
 

Becslések szerint az EU kibocsátása 2020-ban 31%-kal volt alacsonyabb, mint 1990-ben, 
vagyis 11 százalékponttal haladta meg a célt. A megerősített adatok azt mutatják, hogy a 
kibocsátás 2019-re 24%-kal csökkent 1990-hez képest. 2019 és 2020 között jelentősen 
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https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2020-climate-energy-package_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20230316STO77629/klimavaltozas-a-globalis-felmelegedest-okozo-uveghazhatasu-gazok


visszaesett az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása az EU-ban, ami szorosan összefügg a 
Covid19 világjárvánnyal.

 
Azonban az uniós tagállamok legutóbbi előrejelzései szerint a jelenlegi intézkedésekkel az EU 
2030-ra csak 41%-kal tudja csökkenteni a nettó kibocsátást. A 2030-as kibocsátás-csökkentési 
cél azonban, melyet a klímarendeletbenrögzítettek 55%, az 1990-es szinthez viszonyítva. 
 
A „Fit for 55” néven ismert új és felülvizsgált jogszabálycsomag céla elérni az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseit, és 2050-re Európát klímasemleges kontinenssé tenni. 
 
Klímaváltozás Európában: statisztikák és trendek 
 
 

Előrelépés az energiaszektorban és az iparban
 
A 2020-as célok eléréséhez az EU többek közt létrehozta az első sorban ipari tevékenységek, 
az energiaszektor és a légiközlekedés miatt keletkező káros anyagok kibocsátására vonatkozó 
uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszert (ETS). 
 
A kibocsátás-kereskedelmi rendszerben résztvevő erőművek és gyárak 2005 és 2020 között 
mintegy 40%-kal csökkentették a kibocsátásukat, amely jelentősen meghaladja a szektorra 
vonatkozó 2020-as 23%-os célkitűzést. 
 

Nemzeti vállalások
 
A más ágazatokból, például a háztartásoktól, mezőgazdaságból, hulladékkezelésből és 
közlekedésből származó károsanyag kibocsátására az EU tagállamai nemzeti vállalásokat 
tettek a közös kötelezettségvállalási rendelet keretében. 
 
Az üvegházhatású gázok kibocsátása ezekben az ágazatokban2018-ban 11%-kal volt 
alacsonyabb a 2005-ös szintnél, ezzel túlteljesítve az ezen ágazatokra érvényes 2020-as 10%-
os célkitűzést. 
 

A csökkenés elsősorban az energiahatékonyság javulásának és a kevésbé karbon-intenzív 
tüzelőanyagokra való átállásnak volt köszönhető. Ezzel szemben a közlekedésből származó 
kibocsátások a Covid19 világjárvány kezdetéig évente növekedtek.
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20190926STO62270/mit-jelent-a-karbonsemlegesseg-es-hogyan-erheto-el-2050-ig
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20200618STO81513/europai-zold-megallapodas-uton-egy-klimasemleges-es-fenntarthato-eu-fele
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20200618STO81513/europai-zold-megallapodas-uton-egy-klimasemleges-es-fenntarthato-eu-fele
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180703STO07123/klimavaltozas-europaban-statisztikak-es-trendek
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20170213STO62208/amit-erdemes-tudni-az-eu-kibocsatas-kereskedelmi-rendszererol-es-reformjarol
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180208STO97442/az-uveghazhatasu-gazok-csokkentese-az-eu-ban-nemzeti-celkituzesek-2030-ra
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180208STO97442/az-uveghazhatasu-gazok-csokkentese-az-eu-ban-nemzeti-celkituzesek-2030-ra


A közlekedésből származó kibocsátások a Covid19 világjárvány kezdetéig évente növekedtek.

A 2020-ra kitűzött nemzeti kibocsátási célok a leggazdagabb országok esetében a 2020-ig elért 
(a 2005-ös szinthez viszonyítva) 20%-os csökkentéstől a kevésbé gazdagok 20%-os növeléséig 
terjedtek. 
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A klímaváltozással kapcsolatos egyéb infografikáink:

A klímaváltozás hatása Európában• 
Üvegházhatású gázok kibocsátása az EU-ban• 
Amit érdemes tudni a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátásáról az EU-ban• 
A repülésből és hajózásból származó károsanyag-kibocsátás számokban• 
Infografika: A klímatárgyalások története• 

További információ
Európai Bizottság: előrelépés a kibocsátás-csökkentésben (angolul)
Európai Környezetvédelmi Ügynökség - A klímacélok elérése (angolul)
Európai Környezetvédelmi Ügynökség - Trendek és előrejelzések Európában 2021 (angolul)
Európai Környezetvédelmi Ügynökség - Klíma és energia weboldal 
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https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_hu
https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-achieves-20-20-20
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inventory/intro
mailto:webmaster@europarl.eu

