
 



 
Napjainkban egyre inkább aktuális a zöld politika, 
a klímakatasztrófa elleni védekezés és a tiszta és 
egészséges levegőhöz való általános jog. 
Mindezekhez az ügyekhez hozzásegített az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének 1992-ben, Rio 
de Janeiroban megtartott Környezet és Fejlődés 
Világkonferenciája. A konferencián elfogadtak 
egy nyilatkozatot, amellyel kiegészítették a 
Montreali Jegyzőkönyvet üvegházhatású gázokra 
vonatkozó igényekkel. Ezen anyagok elleni 
védekezésben és a kibocsátás redukálásában egy 
tagállami vállalást jelentett a Kiotói Jegyzőkönyv, 
amelyet 1997-ben írtak aláegy japán 
kikötővárosban, Kiotóban. 

 



 

 

A Kiotói Protokoll jegyzőkönyvében felsorolták 
azokat az anyagokat, amelyek üvegháztatást 
idéznek elő. A listán szerepelt a , 
a , a , a 

, a 
 és a . 

 

 

 



 

A Jegyzőkönyvet aláíró országok vállalták, hogy 
csökkentik országukban az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának mértékét. Kiindulópontot 
jelentett az 1990-ben kiadott gázok mennyisége, 
azt az eredmény akarták mindinkább csökkenteni. 
A gázokat szén-dioxid egyenértékben fejezték ki, 
emiatt a kibocsátás a szén-dioxidra vonatkozott 
leginkább. A tagállamok ígéretet tettek arra, hogy 
a 2018-2012-es időszakra mintegy 5 %-os 
mértékben csökkentik a kibocsátást. Az Európai 
Unió akkor 25 tagállamának 8 %-ot kellett 
teljesítenie átlagosan, így előfordulhatott, hogy a 
különböző Uniós tagállamok akár kevesebbet 
tudtak teljesíteni. 

 

 

 



 

A Jegyzőkönyv alapján megállapítottak egy 
kibocsátási limitet, amit „kibocsátási egységnek” 
neveztek el. Mindemellett kvótákat hoztak létre, 
amelyekkel kereskedni is lehetett és egyfajta 
indexet nyújtott az adott ország teljesítményéről. 
Azoknak az országoknak, amelyek gyengébben 
vagy nem teljesítettek kvótákat kellett venniük. 
Kvótákat faültetéssel, és fenntartható 
életszínvonal emelésével lehetett nyerni és kapni. 



A Jegyzőkönyv melléklete egy szabályozási 
rendszert írt elő, egy felülvizsgálati rendszert és 
egy nemzeti közösségi szabályozást határozott 
meg.  Minden ország esetében egy szakértői 
csoport látta el a vizsgálatot és az ellenőrzést. 

 

 

 



Az Európai Unió 2002. május 31-én ratifikálta a 
Kiotói Jegyzőkönyvet. A szerződés hatására az 
Unió létrehozott egy tagállamokra érvényes 
környezetvédelmi szabványt, és egy kiadvány is 
megjelent a Levegőminőség közös stratégiájáról 
címmel, amelyben a levegő és a környezet 
védelmének módját fogalmazták meg. 

 

Forrás 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l2806
0&from=LT 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiot%C3%B3i_je
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https://www.levego.hu/site/assets/files/2039
/emi_ker_0.pdf 

 

http://unipub.lib.uni-
corvinus.hu/710/1/AH_2006_NSGY.pdf 

 

https://www.ksh.hu/statszemle_archive/2005/
2005_10-11/2005_10-11_990.pdf 

 

http://mek.niif.hu/13800/13890/13890.htm#
4 

 

https://adoc.pub/szakdolgozat-az-eu-megujult-
energiapolitikajanak.html 
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http://doktori.bibl.u-
szeged.hu/id/eprint/1905/1/Horvath_Szilvia_er
tekezes.pdf 
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