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Európai zöld megállapodás: úton egy 
klímasemleges és fenntartható EU felé

Az európai zöld megállapodás az EU válasza a folyamatban lévő klímaválságra. Hogyan 
képzelik el a képviselők a klímasemleges Európa felé vezető utat?

Zöld megállapodás, Irány az 55%!, klímarendelet… mik ezek?
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev

A Parlament 2019 novemberében éghajlatváltozási vészhelyzetet hirdetett, és arra kérte a 
Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy minden javaslat a maximum 1,5 Celsius fokos 
hőmérsékletemelkedést szolgálja és hajózástól a repülésig, mindenhol csökkenteni kell a 
globális kibocsátást. 
 
Erre válaszul dolgozta ki a Bizottság az európai zöld megállapodást, amely kijelölte Európa 
számára a klímasemlegességig vezető utat 2050-re. 
 
Bővebben az EU klímaváltozásra adott válaszairól.

Az európai zöld megállapodás céljai és előnyei 
 
A Parlament 2021. június 24-én pedig elfogadta az új uniós klímarendeletet, amely jogilag 
kötelezővé teszi a kibocsátás 55%-os csökkentését 2030-ig, és klímasemlegességet 2050-ig, 
ez közelebb hozza az EU-t ahhoz, hogy 2050 után már negatív kibocsátással rendelkezzen és 
megerősíti az Unió vezető szerepét a klímaváltozás elleni globális küzdelemben. 
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
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/20190926STO62270/mit-jelent-a-karbonsemlegesseg-es-hogyan-erheto-el-2050-ig


A klímarendelet segíthet abban, hogy a célok könnyen átültethetők legyenek a jogszabályokba, 
és olyan előnyökkel járhat, mint a tisztább levegő, víz és talaj, alacsonyabb energiaszámlák, 
felújított lakások, jobb tömegközlekedés és több töltőállomás az elektromos autók számára, 
kevesebb hulladék, egészségesebb ételek, és jobb egészségi állapot a mostani és a jövő 
generációi számára. 
 
Az üzleti vállalkozások is profitálhatnak az új lehetőségek megjelenéséből azokon a területeken, 
ahol Európa egységes normákat kíván meghatározni. Ez várhatóan munkahelyeket fog 
teremteni például a megújuló energiával, az energiahatékony épületekkel és folyamatokkal 
foglalkozó területeken is. 
 
Infografikánkat a klímatárgyalások történetéről ide kattintva találja meg. 
 

Irány az 55%! csomag - a zöld megállapodásban 
foglaltak eléréséért
 
Azért, hogy az EU elérja a 2030-as célokat, a Bizottság 2021-ben javasolta a Irány az 55%! 
jogszabálycsomagot, mely 13, egymással összefüggő, felülvizsgált törvényt és 6 
törvényjavaslatot tartalmaz az EU klíma- és energiapolitikájával kapcsolatban. 
 

Az ipar, a közlekedés és más ágazatok kibocsátásának 
csökkentése
 
2023 első felében a Parlament elfogadta a következőket:

a kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) felülvizsgálatát, amely magában 
foglalja a szennyező ágazatokat, például az épületeket és a közúti szállítást 2027-től 
(az ETS II-ben), valamint a tengeri szállítást. A reformok 2026-ig fokozatosan 
megszüntetik a légi közlekedés ingyenes kibocsátási egységeit, és előmozdítják a 
fenntartható repülési üzemanyagok használatát.

• 

a piaci stabilitási tartalék felülvizsgálatát a kibocsátási egységek kínálata és kereslete 
közötti strukturális egyensúlyhiány kezelése érdekében.

• 

a kibocsátásáthelyezési eszköz végrehajtását, amelynek szén-dioxid-díjat határoz 
meg az importált árukra, hogy ezzel megakadályozza, hogy a cégek a kevésbé 
ambiciózus kímacélokkal rendelkező országokba helyezzék át a telephelyüket.

• 

az erőforrások megosztását a tagállamok között, hogy a nemzeti 
kibocsátáscsökkentési célokat – az ETS hatálya alá nem tartozó ágazatokban, mint 
az építőipar, mezőgazdaság és hulladékgazdálkodás – 2030-ra 29%-ról 40%-ra 
emeljék

• 

a szén-dioxid-eltávolítás növelését célzó jogszabályok megerősítését a földhasználat, 
a földhasználat megváltoztatása és az erdészeti ágazatban

• 

az új személygépkocsik és kisteherautók nulla CO2 kibocsátásáról szóló javaslatot• 
a légi közlekedés kibocsátási egységeinek felülvizsgálatát az Európai Gazdasági • 
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180404STO00910/infografika-a-klimatargyalasok-tortenete
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://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/press-room/20230310IPR77241/climate-change-parliament-extends-the-market-stability-reserve-to-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20210303STO99110/kibocsatasi-dijat-fizethet-aki-megkerulne-a-szabalyokat
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180208STO97442/az-uveghazhatasu-gazok-csokkentese-az-eu-ban-nemzeti-celkituzesek-2030-ra
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180208STO97442/az-uveghazhatasu-gazok-csokkentese-az-eu-ban-nemzeti-celkituzesek-2030-ra
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180208STO97442/az-uveghazhatasu-gazok-csokkentese-az-eu-ban-nemzeti-celkituzesek-2030-ra
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20170711STO79506/klimavaltozas-az-erdok-vedelmevel-a-szen-dioxid-kibocsatas-ellensulyozasaert
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180920STO14027/uj-limit-az-autok-es-kisteherautok-szen-dioxid-kibocsatasara
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20220610STO32720/a-repulok-es-hajok-kibocsatasanak-csokkentese-az-eu-s-intezkedesek-magyarazata


Térségből induló összes járat bevonásával a rendszerbe.

 
Az EP-képviselők a következő hónapokban szavaznak az üzemanyag-infrastruktúraáról, a légi 
és tengeri üzemanyagokról, valamint a megújuló energiáról. 
 
Olvasson többet akibocsátás csökkentését célzó jelenlegi uniós intézkedésekről és a 
specifikus, nem CO2 üvegházhatású gázokról. 
 

Uniós források létrehozása a zöld átállásban élő 
háztartások támogatására
 
A Parlament jóváhagyta: 
• a méltányos energetikai átállás érdekében az ETS-kibocsátási egységek árveréséből 
finanszírozott szociális klímaalap létrehozását, mely segíti a hátrányos helyzetű háztartásokat, 
kisvállalkozásokat és közlekedési felhasználókat az energia- és mobilitási szegénység 
leküzdésében.

A Parlament 2021-ben elfogadta az új uniós klímarendeletet, amely jogilag kötelezővé teszi a kibocsátás 55%-os csökkentését 2030-ig

Átállás a körforgásos gazdaságra
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20221128STO58001/hogyan-tamogatja-az-eu-a-megujulo-energia-hasznalatat
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20221128STO58002/energiatakarekossag-unios-fellepes-a-fogyasztas-csokkentesere
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180305STO99003/az-uveghazhatasu-gazok-kibocsatasanak-csokkentese-az-eu-celjai-es-politikai
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20230322STO78109/hogyan-csokkenti-az-eu-az-uveghazhatast-okozo-gazokat
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20220519STO30401/szocialis-klimaalap-az-ep-elkepzelesei-az-igazsagos-energetikai-atallasrol


 
2020 márciusában a Bizottság a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervet 
fogadott el, amely az európai zöld megállapodás egyik fő eleme. A fő céljai a fenntartható 
termékek általánossá tétele az EU-ban, a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése, a 
hulladékkeletkezés csökkentése és nagyobb hangsúly fektetése azokra az ágazatokra, amelyek 
a legtöbb erőforrást használják fel, így az alábbi szektorokra koncentrál:

elektronika és infokommunikációs technológiák• 
akkumulátorokés járművek• 
csomagolás• 
műanyagok• 
textiltermékek• 
építőipar és épületek• 
élelmiszerek.• 

 
2022 novemberében az Európai Bizottság új uniós szintű csomagolási szabályokat javasolt. 
 
Az újrafelhasználhatóság, nevezetesen a javításhoz való jog támogatását célzó szabályok 
részeként az EU megállapodott a közös töltőről is. A C típusú USB 2024 végére a legtöbb 
elektronikus eszköz általános töltőjévé válik az EU-ban. A laptopokat 2026. április 28-ig kell 
felszerelni ilyen porttal. 
 
2023 márciusában a Bizottság új javaslatot terjesztett elő az áruk javításának és 
újrafelhasználásának előmozdítására. A törvényes garancián belül megkövetelné az eladóktól a 
termékek javítását, hacsak nem olcsóbb a csere. A garancián túlmenően jogot adna a javítások 
egyszerűbbé és olcsóbbá tételéhez. 
 
2022 szeptemberében a Parlament jóváhagyta az új iparstratégiát, amely segít a 
vállalkozásoknak a Coviddal összefüggő válság leküzdésében, és áttérni a zöldebb, körkörös 
gazdaságra. 
 
2021 novemberében a képviselők átfogóbb uniós stratégia kidolgozását szorgalmazták a 
kritikus fontosságú nyersanyagokkal(CRM) kapcsolatban, hogy Európa kevésbé függjön a 
stratégiai iparágai számára kulcsfontosságú nyersanyagok behozatalától. 
 

2023 márciusában a Bizottság javaslatot tett egy uniós CRM-törvényre, amely megfelelő és 
diverzifikált ellátást biztosít Európa digitális gazdasága, valamint a zöld átállás számára, 
előtérbe helyezve az újrahasználatot és az újrahasznosítást. 
 
A körkörös gazdaság hasznáról ide kattintva, míg a műanyaghulladék csökkentése 
érdekében tett uniós lépésekről itt talál további információt. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20200519STO79425/mit-tesz-az-eu-a-fenntarthato-elelmiszerellatas-erdekeben
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20210128STO96607/hogyan-valositana-meg-az-eu-a-korkoros-gazdasagot-2050-re
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20201119STO92005/csere-helyett-javitas-a-fenntarthato-fogyasztast-osztonozne-az-ep
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20201119STO92005/csere-helyett-javitas-a-fenntarthato-fogyasztast-osztonozne-az-ep
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20201208STO93325/elektronikai-hulladek-az-eu-ban-tenyek-es-adatok-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-economy/20220228STO24218/new-eu-rules-for-more-sustainable-and-ethical-batteries
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/harc-a-muanyagszemet-ellen/20181212STO21610/muanyagok-es-ujrahasznositas-az-eu-ban-a-szamok-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20201208STO93327/a-textilgyartas-es-a-textilhulladek-kornyezetre-gyakorolt-hatasa-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20220413STO27211/2024-vegere-a-c-tipusu-usb-lesz-az-altalanos-kozos-tolto
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_23_1794
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0329_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20201112STO91445/az-eu-uj-iparstrategiaja-ime-az-elottunk-allo-kihivasok
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20211118STO17611/elengedhetetlen-a-kritikus-fontossagu-nyersanyagok-fenntarthato-ellatasa
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20151201STO05603/korkoros-gazdasag-mit-jelent-miert-fontos-es-mi-a-haszna
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20151201STO05603/korkoros-gazdasag-mit-jelent-miert-fontos-es-mi-a-haszna
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/harc-a-muanyagszemet-ellen/20180830STO11347/mit-tesz-az-eu-a-muanyaghulladek-csokkentese-erdekeben
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/harc-a-muanyagszemet-ellen/20180830STO11347/mit-tesz-az-eu-a-muanyaghulladek-csokkentese-erdekeben


Fenntartható élelmiszertermelés
 
Az élelmiszeripar nagyban hozzájárul a klímaváltozáshoz, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 10%-a a mezőgazdaságból származik. 
 
A „a termelőtől az asztalig”, a fenntartható élelmiszerellátásra vonatkozó uniós stratégia célja, 
hogy védje a környezetet, segítse a gazdákat, és biztosítsa, hogy egészséges élelmiszerek 
kerülnek az asztalunkra. A stratégia érinti az antibiotikum-rezisztencia és az ökológiai termékek 
kérdéseit is. 
 
A Parlament 2021 októberében elfogadott állásfoglalásában üdvözölte az EU termőföldtől az 
asztalig stratégiáját és ajánlásokat fogalmazott meg a fenntarthatóság érdekében. A Parlament 
külön kiemelte, hogy a Fit for 55 csomagnak ambiciózus célokat kell tartalmaznia a 
mezőgazdaságból és a kapcsolódó földhasználatból származó kibocsátásra vonatkozóan. 

A biodiverzitás megőrzése
 
Egymillió fajt fenyeget a kihalás veszélye a Földön, az EU számára kiemelten fontos a biológiai 
sokféleség csökkenésének kezelése. A Bizottság májusban ismertette új biodiverzitási 
stratégiáját, amely a 2030-ig tartó időszakra szól. Ennek célja a természet védelme, az 
ökoszisztémák romlásának visszafordítása és a biológiai sokféleség csökkenésének 
megállítása. 
 
A Parlament 2021 júniusában elfogadta álláspontját az EU 2030-ig tartó biodiverzitási 
stratégiájáról, ragaszkodva ahhoz, hogy annak végrehajtása összhangban legyen az EU-s zöld 
megállapodás egyéb lépéseivel. 
 
Az erdők alapvető szerepet játszanak a szén-dioxid-kibocsátás ellensúlyozásában. A Parlament 
éppen ezért új szabályokat fogadott el annak biztosítása érdekében, hogy az európai piacon 
értékesített áruk sehol a világon ne járuljanak hozzá az erdőirtáshoz vagy az erdők 
pusztulásához. A jogszabály azt is biztosítja, hogy ezek a termékek megfeleljenek az emberi 
jogi normáknak, és biztosítsa az őslakosok jogainak tiszteletben tartását. 
 
Klímaváltozás Európában: statisztikák és trendek

A zöld átállás finanszírozása
 
2020 januárban az Európai Bizottság ismertette részletes javaslatát a zöld megállapodás 
finanszírozásáról. Az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó beruházási terv célja, 
hogy köz- és magánberuházások révén legalább 1000 milliárd euró összegyűljön a következő 
évtizedben. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/az-eu-es-az-egeszsegugy/20180615STO05929/az-antibiotikum-rezisztencia-egyre-komolyabb-problema-europaban
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180404STO00909/okologiai-termekek-az-eu-ban-a-fobb-adatok-es-az-uj-szabalyok-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211014IPR14914/uj-agrar-elelmezesi-strategia-egeszsegesebb-es-fenntarthatobb-elelmiszerek
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211014IPR14914/uj-agrar-elelmezesi-strategia-egeszsegesebb-es-fenntarthatobb-elelmiszerek
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/az-allatok-jolete-es-vedelme/20200519STO79424/a-veszelyeztetett-es-a-kihalas-szelen-allo-fajok-europaban-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200109STO69929/a-biologiai-sokfeleseg-csokkenese-mi-az-oka-es-miert-aggalyos
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200109STO69929/a-biologiai-sokfeleseg-csokkenese-mi-az-oka-es-miert-aggalyos
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_hu
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210604IPR05513/biodiverzitas-az-eu-teruletenek-30-at-vedette-kellene-nyilvanitani
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20221019STO44561/erdoirtas-okai-es-az-eu-ellene-tett-lepesei
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180703STO07123/klimavaltozas-europaban-statisztikak-es-trendek
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_17
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200109STO69927/europa-1000-milliard-euros-klimafinanszirozasi-terve


 
A beruházási terv részeként a méltányos átállási mechanizmus keretében az eu várhatóan 
a munkavállalók átképzését, és a vállalkozásokat támogatja, hogy új foglalkoztatási 
lehetőségeket teremtsenek, a tiszta energiába történő beruházásokra vagy az épületek 
szigetelésére. Május 20-án a Bizottság bejelentette, hogy új hiteleszközzel támogatná a zöld 
közberuházásokat a fosszilis tüzelőanyagoktól függő régiókban, ezt a Parlament 2021. 
júniusában hagyta jóvá. 
 
A Parlament és a Tanács előzetes megállapodást kötött a költségvetés és a helyreállítási terv 
finanszírozására szolgáló új saját bevételi források bevezetéséről. Ezek magukban foglalnák az 
EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének bevételeit és illetéket vetne ki egyes áruk 
behozatalára. 
 
A zöld beruházások ösztönzése érdekében a Parlament elfogadta a gazdasági tevékenységek 
környezeti fenntarthatóságát meghatározó feltételrendszert 2020 júniusában. a képviselők 
novemberben azt kérték, hogy a fenntartható tevékenységek jussanak forrásokhoz az EU-ban. 
 
A Méltányos Átállást Támogató Alapról ide kattintva olvashat többet.

Videó
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev

További információ
Klímaváltozás: gyorsabb cselekvést és energiafüggetlenséget sürget a Parlament (2022.06.22.)
EP Kutatóközpontja - interaktív infografika a klímaváltozás elleni lépésekről
Jogalkotási menetrend: az európai zöld megállapodás (angolul)
Az éghajlati törvény elfogadása (angolul)
Facebook Live interjú Pascal Canfin-nal, a környezetvédelmi szakbizottság elnökével

HU Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
Kapcsolat: webmaster@europarl.eu
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_930
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_930
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200918STO87405/why-is-parliament-calling-for-new-eu-revenue-raising-powers
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/covid19-utani-helyreallitas/20220610STO32721/helyreallitasi-tervek-a-penz-okos-felhasznalasa-es-demokratikus-felugyelet-kell
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/covid19-utani-helyreallitas/20220610STO32721/helyreallitasi-tervek-a-penz-okos-felhasznalasa-es-demokratikus-felugyelet-kell
https://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/press-room/20200615IPR81229/green-finance-parliament-adopts-criteria-for-sustainable-investments
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201109IPR91117/fenntarthato-tevekenysegek-jussanak-forrashoz-kerik-a-kepviselok
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20200903STO86310/atallas-egy-zoldebb-gazdasagra-europa-szerte
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220616IPR33219/klimavaltozas-gyorsabb-cselekvest-es-energiafuggetlenseget-surget-a-parlament
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/climateaction/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_EN.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=882477809039444&ref=watch_permalink
mailto:webmaster@europarl.eu
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