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Az EU környezetvédelmi akcióprogramjai 

1973 és 1992 között 

1. Akcióprogram (1973-1976): 

• Legfontosabb célja a a legsúlyosabb környezeti 

károk, problémák felszámolása 

• Középpontjában a vízvédelem (Rajna, Temze, 

Bódeni-tó és a tengerek tisztaságának kérdése) 

• Kiemelt célágazata az energiaipar 

• Hulladékkezelés kérdése (veszélyes hulladékok 

hangsúlyosan) 



• Az első Akcióprogram volt az, amelyik egységes 
rendszerben arra törekedett, hogy lefektesse a 
Közösség környezeti politikájának alapjait.  

 

• A dokumentum két fő részből áll, az első a 
célokat és alapelveket, továbbá a közösségi 
szintű tevékenység általános területeit határozza 
meg, a második a környezet védelme és 
fejlesztése érdekében az egyes területeken 
szükséges konkrét közösségi tevékenységeket 
részletezi. 



 2. Akcióprogram (1977-1981): 

 

• Légszennyezés, vízszennyezés, a hulladékok 
által okozott környezetterhelés elleni 
módszerek kidolgozása 

• Minőségi szabványok az ivóvízre és a 
talajvízre 

• Új területei a természetvédelem és a 
zajterhelés elleni védekezés 

 

  

 
 



Az akcióprogram keretében:  

 

• az ipar szennyezés-ellenőrzési költségeire vonatkozó 

szabályozás,  

• a levegő és a víz minőségére vonatkozószabályok 

• a terület, a környezet, és a természeti erőforrások 

ésszerű hasznosítása,  

• a szennyezés, a hulladékok keletkezésére és a 

földhasznosítás terén a megelőzést szolgálóeszközökre 

és mechanizmusokra nagy hangsúly. 

 



3. Akciópogram (1982-1986): 

 

• A Program újdonsága a környezetvédelmi szempontok 

egyes gazdasági tevékenységek tervezésébe, 

fejlesztésébe való integrálásának követelménye. 

• Alapkérdés a környezeti cselekvés legmegfelelőbb 

szintjének megválasztása is. 

• A feladatok a megelőzés irányába tolódtak el 

• Környezeti hatásvizsgálatról szóló direktíva  

• Súlypont a vízvédelemről a levegővédelemre 

helyeződött 

 

 

 



 4. Akcióprogram (1987-1992): 

 

- Elsősorban vízvédelem, levegővédelem, zajterhelés 

elleni védekezés, hulladékgazdálkodás és                       

-ártalmatlanítás, kérdése, vegyi és genetikailag 

módosított anyagokkal kapcsolatos problémák 

- Környezetvédelmi információkhoz való hozzájutás joga 

direktíva 

- Európai Környezeti Ügynökség (EEA) felállítása 1990-

ben 

- Európai Információs és Megfigyelő Hálózat (EIONET)  

 



Az akcióprogramokkal kapcsolatos 

problémák 
 1991 Dobřis-vizsgálat – feltárja a legsúlyosabb 

környezeti problémákat, azok okait  

 Eredménye: 

 
• Lassú, de folyamatos romlás következett be a környezet 

állapotában 

• Az intézkedések a közvélemény által figyelemmel kísért 
kérdések megoldásával foglalkoztak és nem léptek túl a tüneti 
kezelés szintjén 

• Nem voltak elég konkrétak 

• Hiányoztak a konkrét célok, a határidők és az érintettek 
megnevezései 

• A környezetvédelmet nem sikerült integrálni a döntéshozatalba 



A 90-es évek környezetpolitikai 

irányvonalai 

5. Akcióprogram (1993-2000) – fordulópont 

 

• Új környezetvédelmi alapelvek 

• A következő generációk szemszögéből kezeli 

a kérdéseket 



• Konkrét célok, intézkedések, eszközök megjelölése 

(határidők, résztvevők megnevezésével) 

• Kiszélesíti a környezetpolitikai eszközök skáláját 

• Környezet, mint érték az árakban és költségekben 

• Hatékony környezetpolitikai intézményrendszer 

kiépítése (Általános Konzultatív Fórum, Megvalósítási 

Hálózat, Környezetpolitikai Felülvizsgálati Csoport. 

• A környezetpolitika először kísérli meg a beleszólást 

az ipar, az energiagazdaság, az idegenforgalom, a 

közlekedés és a mezőgazdaság politikáiba. 

 



Az új évezred első évtizedének programja  

6. Környezetvédelmi Akcióprogram (2001-2010): 

 „A mi jövőnk, a mi választásunk” 

 

Prioritások: 

1. Éghajlatváltozás megállítása, 

2. Természetvédelem, a biológiai sokféleség megőrzése, 

3. A környezet-egészségvédelem, humánegészségügy, 

4. Természeti erőforrások megőrzése, fenntartahtó 

használata és hulladékgazdálkodás 

  

 



 Az előbbi négy területen a kívánt változást a következő 

környezetpolitikai eszközökkel kívánják segíteni: 

 

- A létező környezetvédelmi jogszabályok betartása, 

gyakorlati megvalósítása 

- Környezetvédelmi szempontok integrációja az egyéb 

közösségi politikákba 

- Szoros együttműködés kialakítása a gazdasággal és a 

fogyasztókkal, környezetvédelmi költségek 

internalizálása, fogyasztói szokások befolyásolása 

- Polgárok környezeti adatokhoz, információkhoz való 

hozzájutásának elősegítése 

- Környezettudatos területhasználat felé mozdulás 

 



Néhány fontosabb cél 

• 2008-2012 között a szén-dioxid kibocsátását az 1990-es 

szinthez képest 8%-al csökkenteni 

• 2020-ig az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-

es szinthez képest 20-40%-al csökkenteni 

• Energiatermelés rendszerének újragondolása 

• Fokozottab talaj- és erdővédelem 

• Legértékesebb élőhelyek védelme a Natura 2000 

hálózat felállításával 

• A hulladékgazdálkodás prioritási sorrendje: megelőzés, 

újrahasználat, újrahasznosítás, égetés és végül lerakás 

• … 
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Köszönöm a figyelmet! 


