
 



1976. szeptember 13-án írták alá a Földközi-tenger szennyezés 
elleni védelméről szóló egyezményt, más néven a barcelonai 
egyezményt, ami a Földközi-tenger környezetének javítása és 
védelme érdekében született meg, fő célja a fenntartható fejlődés 
támogatása. 
A Földközi-tengerre vonatkozó cselekvési tervet 1975-ben 
fogadták el a szerződő felek. Az egyezmény fő koncepciói között 
szerepel a tengeri szennyezés vizsgálása és kontrollálása, a 
természetes tengeri és parti erőforrások fenntartható kezelése, a 
társadalmi és gazdasági fejlődés kompatibilissé tétele a 
természettel, a tengeri és parti környezet védelme a szennyezéstől, 
a térség kulturális örökségének konzerválása, az életminőség 
helyreállítása, a térség államai közötti szolidaritás 
megszilárdítása. 



 

 

 

Az egyezmény kitér a környezetszennyező eszközökre is. 
Megfogalmazza a szárazföldi szennyezéssel járó 
következményeket, a hajók pusztító hatását, a légi járművekkel 
járó veszélyeket, a kontinentális talapzat, a tengerfenék és az 
altalaj feltárására irányuló cselekvések ártó jellemzőit. 

 

 

 



A szerződésből összesen hét jegyzőkönyv született meg, amelyek a 
környezetvédelem jellemző szempontjait érintik. A jegyzőkönyvek 
a következők: 

- dömpingprotokoll a hajókról és a repülőgépekről 
- megelőzési és vészhelyzeti jegyzőkönyv a hajók által okozott 

szennyezésről és vészhelyzetekről 
- a szárazföldi források és tevékenységek jegyzőkönyve 
- különösen védett területek és a biológiai sokféleségről szóló 

jegyzőkönyv 
- Offshore-jegyzőkönyv a feltárás és kiaknázás által okozott 

problémákról 
- veszélyes hulladékokról szóló jegyzőkönyv 
- jegyzőkönyv az integrált part menti övezetek kezeléséről. 



Ezek a jegyzőkönyvek többek között a tengeri égetés tiltásáról, a 
szénhidrogén és vegyi anyagok okozta szennyezésről és annak 
megelőzéséről szólnak. 



A szerződő felek kétévente döntenek a stratégiákról, a büdzséről 
és a megvalósítható programokról. Az egyezmény élén egy hatfős 
hivatal áll, amely az ülések közötti időintervallumban vezeti az 
Athénban működő Titkárságot. 

A projekteket a szerződő felek finanszírozzák: az Európai Unió, az 
ENSZ ügynökségei és a Globális Környezetvédelmi Alap. 

A jövőre nézve a szervezetnek konkrét prioritásai vannak, mint 
például a szárazföldi forrásokból származó szennyezések 
redukálása, a tengeri és tengerparti, főképpen a veszélyeztetett 
fajok és élőhelyek védelme, a tengeri tevékenységek 
biztonságosabbá tétele, az olajszennyezés korlátozása, az invazív 
fajok terjedésének felmérése és megakadályozása. 



A barcelonai egyezményt 1976-ban írták alá, viszont 1978-ban 
lépett hatályba. 

Források 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1970-1979/1976_hu 

 

 

http://www.kislexikon.hu/barcelonai_egyezmeny.html 

 

 

https://hu.how10.com/1496293-barcelona-convention 

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1970-1979/1976_hu
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https://www.unep.org/unepmap/ 

 

 

https://nkerepo.uni-
nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13032/Web_PDF_Az%20EU_mediterran_terseg
gel_osszefuggo_kapcsolata.pdf?sequence=1 

 

 

https://hu.wikinew.wiki/wiki/Barcelona_Convention 
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https://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-
conventions/barcelona-convention/index_en.htm?etrans=hu 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28084&from=EN 
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