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1. fejezet - Magyar Jogesetek 

EBH2002.827 

A birtokvédelmet és zajártalom elleni védelem. 

A jogesetben a felperes a virágkertészet szomszédja(i) az alperes a virágkertészet tulajdonosa(i). 

Az elsőfokú környezetvédelmi hatóság határozatában zajkibocsátási határértékeket állapított meg a 

virágkertészet működésére, melyek a következők voltak: nyugati, keleti, déli irányban lévő lakóépületek védett 

homlokzata előtt 2 méterre nappal 50db éjjel pedig 40db a határérték. 

A felperesek nem voltak elégedettek ezzel az ítélettel. Ezért egy keresetet nyújtottak be, melyben az alperesi 

határozat megváltoztatását és a zajkibocsátás határértékének a felperesi kert határvonalára történő megállapítását 

kérték. Mivel a kert, pihenésre és emberi tartózkodásra szolgáló terület melyet a lakóházzal azonos védelem illet 

meg. 

Az elsőfokú bíróság a felperesek keresetét elutasította. Az ítéletet azzal indokolta a bíróság, hogy a 

környezetvédelmi hatóság a zajméréseket és a határértékek megállapítását a zaj- és rezgésvédelemről szóló 

rendeletnek és a környezetvédelmi és építésügyi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról szóló rendelet 

által előírt szabványoknak megfelelően jártak el.   

A perben az elsőfokú bíróságnak az álláspontja az volt, hogy csak a felperes lakóingatlana szorul védelem alá és 

nem a kertje. A bíróság ezzel azt hangsúlyozta, hogy a vonatkozó szabványok külön kezelik a lakó-, üdülő- és a 

középületek környezetét és az épületek között fellépő zajkibocsátását. 

A felperesek a felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő az elsőfokú bíróság jogerős ítélete ellen. Melyben az 

ítélet megváltoztatását, az alperes határozatának hatályon kívül helyezését és az alperes új eljárásra való 

kötelezését kérték. 

A felperes álláspontja szerint a jogerős ítélet ellentétes volt az Alkotmány bizonyos bekezdéseiben foglaltakkal 

pl.:” 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 

egészséghez. 

(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás 

megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet 

védelmével valósítja meg.”; „57. § (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő, és 

mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és 

kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja 

el.” 

A felperesek arra hivatkoztak, hogy alkotmánysértően jártak el, amikor az alkalmazott szabványt úgy 

értelmezték, hogy különbséget tettek a köztulajdon és a magántulajdon, valamint a közterületen és 

magánterületen tartózkodó személyek között. 

Az alperes ellenkérelmet nyújtott be melyben a jogerős ítélet fenntartását kérte mivel, a mérések szabályos 

módon a szabványoknak megfelelően történtek. 

Az alperes arra hivatkozott a határozatában, hogy a zajkibocsátási határérték meghatározására szolgáló mérési 

pontok jogszerűen lettek kiválasztva, mivel az ide vonatkozó szabványok szerint a mérőfelületek az épületek 

zajtól védendő homlokzata előtt két méter távolságban vagy az emberi tartózkodásra, pihenésre, üdülésre 

szolgáló területeken, a terület határán kell kijelölni. A felperesek lakóépületét kell védendőnek tekinteni a 

mostani határozat szerint. 

A felperesek kerítésénél nem lehet mérési pontot, felületet felvenni mivel az épületek között emberi 

tartózkodásra, pihenésre és üdülésre szolgáló területen nem magán-, hanem közterületet kell érteni. 

Ez alapján megfelelő volt az erre a részre vonatkozó határozat, miszerint csak a felperesi lakóépület védendő 

homlokzata előtt két méterre rendelte a zajkibocsátási határérték betartását. 
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Az elsőfokú bíróság megfelelően járt el, amikor a KTM r. mellékletének előírása folytán a megfelelő számú 

szabványokat alkalmazta. Ezek a következők voltak: 

„Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határérték meghatározása” 

„A környezeti zaj vizsgálata és értékelése.” 

Az üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határérték meghatározása címet 

viselő pontja a „Vizsgálati módszer”, illetve „A mérőfelület kijelölése”  címszavak alatt előírja, hogy 

amennyiben az üzem (itt ebben  az esetben a virágkertészet) telekhatárától számított 100 m távolságon belül 

zajterhelési határértéknek kell teljesülnie. Ez alapján a következő képen vesszük fel a mérőfelületeket: az 

épületek zajtól védendő  homlokzata előtt két méterrel kell felvenni a mérőfelületet, ha beépítetlen terület akkor 

a beépítésre szánt vonal előtt két méter távolságban és ha a terület az épületek közötti emberi tartózkodásra, 

pihenésre, üdülésre szolgáló területeken, a terület határán a Magyar Szabványügyi (MSZ 18150/1.) testület 

határozatát is figyelembe vételével kell kijelölni. 

Az imissziós zajelemzők vizsgálata lakó-, üdülő- és középületek környezetében és helyiségeiben fellépő 

mértékadó a Magyar Szabványügyi (MSZ 18150/1.) testület azon szabványa, mely a hangnyomásszintek 

meghatározását taglalja a másik ilyen szabvány az épületek környezetében és épületek közötti területi mérések 

címszó alatt azt írja elő, hogy szabad területen végzett mérés esetén a megítélési pont, a terepszínt felett, illetve 

az egyes emeletek padlószintje felett másfél méter magasságban és 

az épület zajtól védendő homlokzata előtt 2 méter távolságban 

nem beépített területen a beépítésre szánt terület vonala előtt 2 méter távolságban 

épületek közötti emberi tartózkodásra, pihenésre, üdülésre szolgáló területeken, ezeknek a területeknek a 

belsejében és határán elhelyezet mérési pontok közül a legnagyobb mértéket adót, amelyet úgy nevezünk, hogy 

„A hangnyomás- szintet adó mérési pont” 

A fent említett szabványok alapján nem vonható le olyan következtetés, amely kimondaná, hogy a felperes 

kertjében nem lehet mérési pontot kijelölni. 

Ez alapján az ítélet helytelen. Mivel ebből kiderül, hogy a bíróság ítélete helytelen, mert az ítélet során az 

épületeket, illetve az épületek közötti területeteket külön szabályozó előírásokat úgy vették, hogy azok ennél 

fogva kizárják egymást. 

A Polgári Törvénykönyv szerint a tulajdonost megilleti a birtoklás joga és a birtokvédelem, de a tulajdonos felé 

vannak elvárások is. Ezek az elvárások a következők: a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni 

minden olyan magatartástól, amellyel a másokat, különösen szomszédjait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel 

jogaik gyakorlását veszélyeztetné. 

A felpereseket tulajdonjoguk alapján megillető zavartalan birtoklás joga nem csak a lakóépületük, hanem az 

ingatlanuk nem beépítet, része tekintetében is megilleti őket. 

Ezek alapján a felpereseknek nem csak a lakóépületük homlokzatától mért 2 m távolságban állítanak fel 

mérőpontokat, hanem a felperesek kertjében is felkel állítani mérési pontokat. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy az elsőfokú bírósági ítélet nem érvényes. Mert az alperes és az elsőfokú 

környezetvédelmi hatóság jogszabálysértően járt el, mivel a felperes fellebbezése ellenére nem jelöltek ki a 

felperes kertjébe mérési pontot, amikor a felperes pontosan ezért indítványozta fellebbezést. 

Ezek alapján a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte az elsőfokú bírósági ítéletet, mely 

az Alkotmányba ütköző volt mivel megsértette a magántulajdon védelmét. 

Ezen kívül az elsőfokú bíróságot új eljárás kezdeményezésére, lefolytatására kötelezte. 

BH2002.206 

Magántulajdon kisajátításának célja, a közérdekre hivatkozva 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya (4) Általános rendelkezések 13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a 

tulajdonhoz való jogot. 
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BH2002. 206. A kisajátítás közérdekű célja már nem határozható meg, ha a véderdő céljára történő kisajátítás 

elrendelését követően lényeges változások következnek be [Alkotmány 13. § 2. bekezdés, 1976. 24 tvr. (Ktr.) 1. 

§, 4 §, 1957. évi IV. tv. (Áe.) 72. §]. 

(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes, 

feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. 

Jogi esetünkben több magántulajdonban lévő területet szeretnének állami tulajdonba vonni, amelyeken véderdőt 

kívánnak létesíteni. Vitatható tehát, hogy mely estekben helyezkedik a közérdek a magántulajdon fölé. 

Véderdő létesítése rengeteg területen indokolt. Elsősorban az egészségkárosító hatások megfékezésére, por és 

szálló szennyezőanyagok kiszűrésére (nagy forgalmú utak, gyárak). A telepítés indokolt, ha a talaj valamely 

természeti, vagy társadalmi károsodás hatására elveszíti korábbi kémiai, biológiai tulajdonságait 

(földcsuszamlás megfékezése, vegyszerek felhalmozódása a talajban). Véderdőket létesítenek, zaj ártalak 

tompítására, honvédelmi okokból, tájképvédelmi szempontból és a vadállomány sokféleségének fenntartása 

érdekében is.   

Esetünkben első,- és másod rendű alperes is szerepel. Továbbiakban: I. rendű, II. rendű alperes, akik 1996. 

április 29-én keletkezett határozat értelmében kisajátították a felperes magántulajdonát képező területeket. Az 

érintett ingatlanok a következő rendeltetéssel szerepelnek: 15 647 m2 (0271/21 hrsz.) legelő, 42 530 m2 

(2070/22 hrsz.) legelő, és 19 736 m2 (0270/24 hrsz.) szántó típusú művelési terület. Ezen kisajátítás utáni 

kártérítésként 481 000 Ft-ot állapítottak meg. 

A II. rendű alperes indítványozta a területe kisajátítását a Jászberény városban üzemelő szeméttelep bővítése, 

illetve a létesítményt körülhatároló véderdő telepítése végett. A városrendezési terv magába foglalja, hogy az 

érintett szeméttelep (0270/4 hrsz.) a megfelelő helyen üzemel, nem rendelkezik megfelelő védőtávolsággal, 

ezért indokolt a véderdő telepítése. A II. rendű alperes korábban kísérletet tett az ingatlanok megvásárlására, de 

az eredménytelenül zárult. Elmondása szerint a védőfásítás és véderő telepítése hatalmas költségekkel járna, 

amely a tulajdonost terhelné. Kikérte továbbá a Földhivatal és az Erdőkapitányság előzetes engedélyét a 

telepítéshez. Mindezek figyelembevételével az 1976. évi 24. tvr. (a továbbiakban: Ktvr.) 4. §-a (1) 

bekezdésének m) pontja alapján a véderdő telepítése és a védőfásítás közérdekű célt szolgál, miszerint a 

kisajátítás indokolt. 

A városi szeméttelep 1991-ben ideiglenes üzemelési engedélyt kapott, mivel túl közel van mind a belvárosi, 

mind pedig a külvárosi részekhez, azaz nem rendelkezik az előírt 1000 m-es védőtávolsággal. A hulladéklerakás 

feltételeiről szóló 22/2001. (X.10.) KÖM rendelet, miszerint a hulladéklerakó csak ipari övezeten, illetve 

külterületen létesíthető. A hulladéklerakó telekhatára és a meglévő lakóingatlanok, lakótelepek, védett 

természeti területek, mezőgazdasági területek között a védőtávolságot a környezetvédelmi felügyelőég állapítja 

meg, amely nem lehet kevesebb, mint veszélyeshulladék-lerakó esetén: 1000 m, nem veszélyeshulladék-lerakó 

esetén 500 m, inerthulladék-lerakó esetén: 300 m. (3) 

Egy hulladéklerakó létesítésének általános követelményei vannak. Beszélhetünk jogi, és szakmai 

feltételrendszerről, melyek többé-kevésbé átfedésben vannak egymással. A hulladéklerakók engedélyezési 

eljárása rengeteg buktatót tartalmaz. Meg kell felelni a helykijelölési eljárásnak, a környezetvédelmi 

engedélyezésnek, az építési szabályzatoknak, a vízjogi előírásoknak, a műszaki átadás-átvétel és a 

használatbavételi engedélynek.  (2) 

A szeméttelep kialakítását és tervezését 1986-87 években kezdték. Az ÁNTSZ elődje azzal a feltétellel engedte 

az ideiglenes üzemelést, hogy a hiányos védőtávolság helyett véderdőt kell telepíteni. Az akkoriban készült 

tervdokumentáció leírja, hogy a fásítás a gyár 3 oldala körül kellet elvégezni, melyek a termelőszövetkezet 

kísérelt meg, eredménytelenül. A termelőszövetkezet használatban lévő területeinek a felhasználására már nem 

került sor, mivel azok kárpótlási földalapba kerültek, és a felperes árverés útján megvásárolta azokat. 

A felperes beadott keresetében kéri a I. rendű alperes határozatának hatályon kívül helyezését, azaz a területek 

kisajátításának kérését, továbbá kéri a kártalanítás összegének megemelését. A felperes további indokokkal 

támasztotta alá az alperes kérelmének elutasítását. Elmondása szerint az erdősítés elvégezhető a hulladéklerakó-

telep határán belül, illetve, hogy a korábbi telepítés is eredménytelenül zajlott. Vitatta a szeméttelep üzemelési 

idejét is, miszerint azt úgy is záros határidőn belül bezárják. Ugyan ezen indokból cáfolta a szeméttelep 

bővítésének közösség jelentőségű érdekeltségét. 

Az alperesek a kereset elutasítását kérték. 
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Az elsőfokú bíróság közbenső ítéletével az I. rendű alperes határozatát részben megváltoztatta. A kisajátítás 

területének mértékét 25 874 m2 –re redukálta. A bíróság a perben kirendelt egy igazságügyi környezetvédelmi 

szakértőt, aki megállapította, hogy a telep egész nyugati oldalán, az északnyugati határvonalon húzódó útig 

indokolt a kisajátítás mértéke. Továbbá megállapította, hogy a megfelelő fafaj kiválasztása esetén akár 10-15 év 

elteltével az erdő a környezetre már kedvező hatást gyakorol. A véderdő telepítése a jövőbeni hatásokat is 

enyhíteti. A szakember elmondása szerint, mind az északi, mind a keleti oldalon a kisajátítás ténye indokolatlan, 

mivel ott a fásítás, a szeméttelep területén belül is megoldható. A bíróság továbbá bevont egy földmérő 

szakértőt, aki a 25 574 m2 terület jogos kisajátítását bizonyította. 

A felperes fellebbezett az elsőfokú bíróság közbenső ítélete ellen. Kérte az ítélet megváltoztatását és az alperes 

határozatának teljes egészen hatályon kívül hagyását. Ragaszkodott korábbi felvetéshez, miszerint a kisajátításra 

közérdekből nincs szükség. 

Az alperesek kérték az elsőfokú bíróság közbenső ítéletének helybenhagyását. Ezzel egyetemben a II. rendű 

alperes elismerte egyes területek indokolatlan elvonását, de kérte más helyek bővítését. Az alperesek nem 

vitatták, hogy a városi szeméttelep bezárása rövid időn belül megtörténik, mivel 2001. év közepén megkezdi 

működését a regionális hulladéklerakó. A létesítményt a Jász-Nagykun-Szolnok megye és Heves megye 

területén 31település számára hozták létre. 

A felperes fellebbezése megalapozott. 

Ezt követően az ügyet a másodfok bíróság vette át. Hogy mi a különbség az első és a másodfokú bíróság között, 

az meglehetősen egyértelmű. A kétfokú ítélkezés velejárója, hogy gyakran ugyanabban az ügyben eltér 

egymástól az első- és másodfokú ítélet. Nem ritka ugyanis, hogy valakit az első fokon elítélnek, másodfokon 

pedig felmentik, vagy fordítva. Ez az úgynevezett kétfokú ítélkezés teszi lehetővé azt, hogy fellebbezni lehessen 

egy nem jogerős döntés ellen. A jogorvoslat célja tehát az, hogy ha tévedett az elsőfokú bíróság, akkor azt a 

tévedést a másodfokú kijavítsa. Érvényes tehát a „több szem többet lát” elve a bíróságokon is. Az elsőfokú bírói 

döntést fellebbezés esetén követi a másodfokú. A másodfokú ítélet legtöbbször végleges, azaz nincs helye 

jogorvoslatnak. Itt már csak a törvényben meghatározott esetekben lehet fellebbezéssel élni a Legfelsőbb 

Bíróságon. Mindig az ítélet kimondásakor közlik a felekkel, hogy lehet-e fellebbezéssel élni, vagy sem. (1) 

Esetünkben a másodfokú bíróság rámutatott arra, hogy az elsőfokú bíróság ítéletének rendelkező része, az 

indoklással ellentétes érvet mutat. A bíróság által felkért független környezetvédelmi, és földmérői szakértők 

becsléseire hivatkozva, az elsőfokú bíróság az összesen 25 874 m2 kisajátítását tartotta indokoltnak. A felek az 

elsőfokú bíróság ezen rendelkező részét nem kérték kijavítani. A fellebbezés folyamán az a kérdés merült fel, 

hogy az I. rendű alperes határozata, jogszabálysértő-e és indokolt-e a kisajátítás. 

Az Alkotmány 13. §-ának (2) bekezdése értelmében: Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, a 

törvényen szabályozott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. Ezzel 

összhangban a Ktvr. 1. §-a kiemeli, hogy e tervezet célja, hogy az általa meghatározott közérdekű célra 

kisajátítás útján kivételesen lehetővé tegye, mégpedig azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás mellett, a nem 

állami tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonjogának megszerzését az állam, vagy a helyi önkormányzat részére. 

Az Alkotmányban foglaltak szerint, valamennyi kisajátítási cél esetében feltétlen követelmény, hogy a 

meghatározott cél fennállása esetén is igazolni kell a cél közérdekűségét. Ennek hiányában a kisajátításnak nincs 

helye. 

Az Alkotmány Ktvr. 4. §-a (1) bekezdésének m) pontjában foglaltak szerint az ingatlant véderdő-telepítésére, 

védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés céljára lehet kisajátítani. Azonban az elsőfokú bíróság az ítéletét, 

mindössze a perben kirendelt környezetvédelmi szakértő véleményére alapozta, nem vizsgálta, hogy a 

kisajátítást közérdek indokolta-e. 

Ezt követően napirendi pontra került a szakértő véleményének ismételt feldolgozása. Az igazságügyi szakértő 

véleménye alapján, megállapították, hogy a korábbi sikertelen erdőtelepítések ételmében, mindössze laza, 

csoportos fásítás javasolt, amely a telepítés eredményessége esetén is legelő-erdő jellegű lenne. A hulladékok 

megfelelő kezelése, és azok ártalmatlanítása érdekében a Regionális Hulladékkezelő jelenté a megfelelő 

megoldást. A szeméttelep bezárása esetén a rekultiváció azonnali megkezdését javasolta, melynek védőfásítását, 

a telepen belül is el lehet végezni. Mindemellett, ha a véderdő-fásítás sikeresen zárul, akkor is a legközelebbi 

természetre gyakorolt kedvező hatása 10-15év elteltével fog jelentkezni. 

A szakértő a ligetes kialakítást javasolta, amely mindössze esztétikai megoldás lenne, nem pedig a véderdő-

fásítás legfőbb célja, a levegő káros anyag tartalmának megszűrése a lakosság védelme érdekében. Továbbá 



 Magyar Jogesetek  

 5  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

nem cáfolta annak tényét, hogy a telepítéseket követően is előfordulhat, hogy a szeméttelepen elhelyezett 

anyagok bomlásából származó biogázok kellemetlenek, és károsak is lehetnek a környezetre, melyet kizárólag a 

rekultiváció oldana meg. A folyamatot földtakarással lehetne kezdeni, majd azon összefüggő fű és 

cserjecsoportokat létrehozni. 

A Legfelsőbb Bíróság a kiegészített szakvélemény alapján megállapította, hogy a felperes ingatlanjainak 

kisajátítását közérdek nem indokolja. A szeméttelep a közeljövőben megszűnik, így a rekultiváció 

megkezdődhet a szennyezett területeken. Továbbá a bővítési célok is okafogyottá váltak. A laza csoportos 

legelő-erdő jellegű fásításnak esztétikai jelentősége lesz, amely 10-15 év múlva jelentkezik, míg a tervezett 

rekultiváció, a telep bezárását követően azonnal megszűnteti a káros hatásokat. Megállapították továbbá, hogy a 

rekultiváció folyamatát a felperes ingatlantulajdonai nem befolyásolják. Ezért mostanra nincs olyan közérdek, 

amely a véderdő létesítését indokolná. 

Az 1957. évi IV. törvény (Áe.) 72. §-a alapján a bíróság a közigazgatási határozat felülvizsgálata során azt 

vizsgálja, hogy a határozat meghozásakor sértett-e jogszabályt. A kisajátítás elrendelése után olyan perdöntő 

bizonyítékok léptek életbe, amelyek az I. rendű alperes határozatának felülvizsgálata során nem voltak 

figyelmen kívül hagyhatók. Ilyen volt például a szeméttelep közeledő bezárása, illetve, hogy csak a rekultiváció 

érhet el a kívánt eredményt, a véderdő telepítés nem. 

Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság közbenső ítéletét a Pr. 253 §-ának (2) bekezdése 

alapján megváltoztatta, és az alperes határozatát teljes egészében hatályon kívül helyezte. 

BH.2002.11 

Vízszennyezés környezetveszélyeztető, illetve környezetkárosító hatásának jogkövetkezményei 

A kapott jogi esetben elképzelhető, hogy a per egy magánszemély és egy vállalat között zajlott, de az is 

feltételezhető, hogy két vállalat között. Feltételezésem szerint ebben a jogi esetben az alperes volt a vállalat, és a 

felperes egy magánszemély, vagy szintén egy vállalat. Az alperes környezet szennyező tevékenységet folytatott, 

aminek jogi következményei lettek.  Az elsőfokú bíróság az alperest 2002. január 1. napjától eltiltotta a 

környezetveszélyeztetést megvalósító tevékenységtől. Az ok, ami miatt erre szükség volt, azaz hogy tisztítatlan 

szennyvizét a patakba vezette, azért tett feljelentést a felperes. (felperes: aki beperel valakit, valami 

szabálytalanság miatt; alperes: akit beperelnek az adott szabálytalanság miatt, ezt teszi meg a felperes.) A patak 

a vízminőségi kategóriák szerint a VI. pont alá , egyéb területek alá tartozott, és erre a területre vonatkozó 

szennyvíznél károsabbat engedett a patakba, amivel szennyezte annak vizét. A szennyezést bizonyítja az is, 

hogy minden évben ezen a területen környezetvédelmi felügyelőség vizsgálatot végzett, és az alperesre minden 

alkalommal bírságot szabtak ki.  Az elsőfokú bíróság két évet adott az alperes számára, hogy ezt a 

környezetveszélyeztető tevékenységet befejezze. Az elsőfokú bírósági eljáráskor egy bíró van jelen. Azonban a 

pereskedő felek fellebbeztek a így a másodfokú bíróság( megyei, vagy fővárosi, 3 bíró van jelen) az elsőfokú 

ítéletet megváltoztatta, vagyis nem két éven belül kell befejeznie a szennyezést, hanem azonnali hatállyal. Itt 

álláspontját az 1995. évi LIII. Törvénnyel támasztotta alá. Ez a törvény a környezet védelmének általános 

szabályairól szól : „Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a 

nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az 

ember egészsége, életminősége szempontjából; e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet 

közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos faj 

fennmaradását, ezért az Alkotmányban foglaltakkal összhangban a következő törvényt alkotja”.  Itt kiemelte 

még e törvény 4. §-a g) pontját: „ környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási 

határértéket meghaladó terhelése”.  Valamint a felperes fellebbezett, mivel állítása szerint a szennyezés 

határérték felett volt, ezért nem két évvel később, hanem azonnali hatállyal kéne beszűntetni ezt a 

tevékenységet, s ezt a 1995. évi LIII. Törvény 8. §-ának (1) bekezdése ki is mondja: „ A környezetet 

veszélyeztető vagy károsító környezethasználó köteles azonnal befejezni a veszélyeztető vagy károsító 

tevékenységet”. De az alperes felülvizsgálatot kért, s kérvényezte az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését 

(hatályon kívül helyezés: mint jogi fogalom valamely jogszabály vagy más jogi aktus alkalmazhatóságának 

megszüntetését illetve az erről való rendelkezést jelenti.), valamint a másodlagosan jogerős ítélet hatályon kívül 

helyezésével, kérvényezi egy újabb eljárás lebonyolítását.  Arra hivatkoztak, hogy az alperes répatisztító 

tevékenysége következtében a szennyezés a KOI értéket meghaladta, de ez alapvetően nem járt 

környezetveszélyeztetéssel. KOI érték: „Kémiai oxigén igény: KOI azt az oxigén mennyiséget fejezi ki, ami egy 

liter vízben lévő oldott vagy szuszpenzióban lévő szerves anyag kémiai úton oxidálásához szükséges. A KOI-t 

csak a szerves anyagokkal szennyezett vizek jellemzésére használják. Az éltető vízben gyakorlatilag nincs 

szerves szennyező anyag. A KOI érték mértékegysége: O2 mg/l.” A szakértői vizsgálatok eredményei is azt 

támasztották alá, hogy ez a tevékenység nem károsította a környezetet, és az ökoszisztémában sem tett kárt. 
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Azonban ezeket az eredményeket a másodfokú bíróság nem értékelte, mivel tévesen értelmezték a 

jogszabályt,  s ezzel megsértették a Pp. 206. §-át: „A bíróság a tényállást a felek előadásának és a bizonyítási 

eljárás során felmerült bizonyítékoknak egybevetése alapján állapítja meg; a bizonyítékokat a maguk 

összességében értékeli, és meggyőződése szerint bírálja el.” Ezután a helyesen eljárt bíróság megállapította, 

hogy az alperes termelőtevékenysége során valóban vízszennyezés történik, mivel a határértéket meghaladó 

tározó vize szennyezi a patakot.  A tározó vizének leeresztésekor a KOI érték többszöröse lett, amivel az itt élő 

élőlények, főként a halak megélhetését akadályozta a fellépő oxigén hiány miatt, valamint élőhelyüket is 

károsította. A felperes bizonyítani tudta azt is, hogy a bírósági per alatt 1999.-ben, károsító tevékenységét nem 

hagyta abba az alperes. Így ennek következtében a Ktv. 99. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján eltiltotta a 

jogsértő alperest ettől a káros tevékenységtől. „99. § (1) Környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés vagy 

környezetkárosítás esetén a szervezet a környezet védelme érdekében jogosult fellépni, és 

a) állami szervtől, helyi önkormányzattól a megfelelő, hatáskörébe tartozó intézkedés megtételét kérni, vagy a 

b) környezethasználó ellen pert indítani. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti perben az ügyfél kérheti a bíróságtól, hogy a veszélyeztetőt 

a) tiltsa el a jogsértő magatartástól (működéstől);” 

Az alperes azonban hivatkozott arra, hogy a törvény 4. §-a g) pontjában megfogalmazott környezetszennyezés 

nem egyenértékű a környezetveszélyeztetés, és a környezetkárosítás fogalmával. Ezeket a törvényeket a 4. § j) 

és l) pontja mondja ki: 

„j) környezetveszélyeztetés: a környezetkárosodás bekövetkezésének közvetlen veszélye; 

l) környezetkárosítás: az a tevékenység vagy mulasztás, amelynek hatására környezetkárosodás következik be;” 

De fontos, hogy a törvény 4. §-ában leírt értékek túllépésekor a környezetet veszélyeztető folyamatok 

alakulhatnak ki, ami káros hatással lehet a környezetre, az élőlényekre. S ha ezeket az értékeket nem figyeljük, 

és nem teszünk intézkedéseket a környezet védelmének érdekébe, akkor a környezetet károsító hatások nagy 

valószínűséggel be is fognak következni.  Az 1995. évi LIII. Törvény nagy jelentőséget ad a környezetkárosodás 

bekövetkezésének megelőzésére, amikor a környezet természetes vagy korábbi állapota beavatkozással vagy 

egyáltalán nem állítható vissza, illetve ami az ökoszisztémára kedvezőtlen, káros hatással van (4. § k): 

környezetveszélyeztető magatartás: környezetveszélyeztetést előidéző tevékenység vagy mulasztás;). Ezeknek a 

törvényeknek a határértékei egy potenciális veszélyre utalnak, amit ha túllépünk, a környezet károsodásához 

vezethet. Mindezek tudatában, az alperes mondhatni jogtalanul kérvényezte az újabb felülvizsgálatot, mert 

állítása szerint az általa kibocsátott szennyező anyag határértékének túllépése potenciális vészhelyzetet sem 

idézett elő. A vizsgálatok viszont alátámasztják azt, hogy amióta a szennyezett vizet a tározóból az I. Patakba 

engedték, tömeges halpusztulás következett be.  Ezen felül, egy nyilatkozat melyet a Halászati Tsz-től kaptak, 

szintén alátámasztja hogy még 1999.-ben is káros hatással volt a halakra, és élőhelyükre ez a tevékenység. „-A 

fent említett szakaszon tömeges halpusztulást nem tapasztaltunk. A halak elmenekülhettek a nagy 

valószínűséggel oxigénhiányos környezetből, mert a néhány darab elhullott halon kívül szinte semmilyen hallal 

nem találkoztunk a halászat során.” Tehát az alperes hiába próbált mentségeket találni, hogy 

szennyvízkibocsátása nem volt káros az ökoszisztémára és, hogy semmilyen veszélyt ez nem jelentett, ezt 

cáfolja még a környezetvédelmi szakértői vélemény is, hogy itt valóban környezetveszélyeztetés állt fenn. S a 

kirendelt szakértő a Pp. 177. §-ának (1) bekezdésében - „Ha a perben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához vagy megítéléséhez olyan különleges szakértelem szükséges, amellyel a bíróság nem 

rendelkezik, a bíróság szakértőt rendel ki. Rendszerint egy szakértőt kell alkalmazni, több szakértőt csak 

különböző szakkérdések felmerülése esetében lehet kirendelni.” – meghatározott szakértői vélemény azt is 

megerősítette, hogy mielőtt elkezdte volna ezeket a káros tevékenységeket, birtokában volt olyan eljárásoknak, s 

megvalósításához szükséges dolgoknak, pl. gépek, szennyvíz hígítása; amikkel tudott volna csökkenteni a 

szennyezésen, illetve a környezetkárosodás bekövetkezését megelőzhette volna, így a kibocsátott nagy 

mennyiségű szennyvíz szabályozásával megakadályozható lett volna a károsító hatás. Az alperest ezután sem 

tiltották el az ipari tevékenységek folytatásától, mivel a jogerős ítélet mindössze annyit ír elő az alperes 

kötelezettségeként, hogy a számára ismert, és jelenleg is rendelkezésére álló eszközökkel, eljárásokkal óvja meg 

élővizek élőlényeit és azok környezetét a káros szennyvíztől. Így a bíróság kimondta, hogy az alperes köteles 

azonnal befejezni ezt a jogsértő magatartást, a Ktv. 99. §-ának (2) bekezdésének a) pontja alapján „tiltsa el a 

jogsértő magatartástól (működéstől)”, a Ktv. 8. §-ának (1) bekezdése szerint „A környezetet veszélyeztető vagy 

károsító környezethasználó köteles azonnal befejezni a veszélyeztető vagy károsító tevékenységet.” 
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Végül a Legfelsőbb Bíróság ítéletet hozott, melyben minden fontos információt és bizonyítékot figyelembe 

vettek, s ez alapján döntött úgy, hogy azonnali hatállyal fejezze be az alperes a környezetre veszélyes 

tevékenységet. 

1. Az Európai Unió története 

Az Európai Unió azzal a céllal jön létre, hogy véget vessen az európai országok közötti háborúknak, olyan 

módon, hogy létrehoznak egy szupranacionális Főhatóságot, mely ellenőrzi a német és francia szén-és 

acéltermelést, valamint azokét az országokét is, amelyek csatlakoznak a szervezethez. A nehézipar egyesítése 

gyakorlatilag lehetetlenné teszi a háborút a két fél között, másrészt a két ország közötti kapcsolat erősödéséhez 

is vezethet. 1950-re kézzelfogható közelségbe kerül az Európai Szén- és Acélközösség létrehozása, a közösség 

hat alapító tagállama: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország. 1951 

áprilisában a Montánunió szerződését Párizsban a „hatok” aláírták. Ez jelenti az első lépést az európai országok 

gazdasági és politikai egyesítése, a tartós béke biztosítása irányában. Az alapokmány előírta, hogy a tagállamok 

töröljék az egymás közötti forgalomban a szénre, a kokszra, a vasra vonatkozó kiviteli és behozatali vámokat, 

mennyiségi korlátozásokat, a termelők, fogyasztók közötti megkülönböztető szabályokat. A Főhatóságoknak a 

nemzeti kormányokra kötelező döntései alapjaiban érintették a tagállamok termelését, és sikeressé tették a 

Montánunió tevékenységét. 

Az integráció erősödése érdekében 1955-ben a gazdasági összefogás elmélyítését célozza meg, amely majd a 

remények szerint elvezet a politikai integrációig. 1957-ben a tagállamok aláírják a Római Szerződést, és ezzel 

létrejön az Európai Gazdasági Közösség (EGK), más néven a közös piac. Alapvető cél a vámunió létrehozása, 

szabad és egyenlő versennyel a hat tagállam között, és egy közös külső tarifarendszerrel a kívülállókkal 

szemben. 

A hatvanas években a gazdasági növekedés töretlen, amit az is elősegít, hogy az EU-országok közötti 

kereskedelemben 1968-ra megszűnnek a vámok, létrejön a vámunió. Megegyezés születik az élelmiszer-

termelés közös szabályozásáról is, ezzel sikerül leküzdeni az élelmiszerhiányt; hamarosan már az élelmiszer-

felesleg okoz fejtörést. 1967-68-ban végbemegy egy jelentős változás, melynek eredményeképpen összevonták 

a három integrációs intézményt a Montánunió, az Euratom és az EGK szerveit és ekkortól használjuk az Európai 

Közösségek elnevezést. 

A hetvenes évek elején az integráció új területekre történő kiterjesztését veszik célba a politika területén, 

elsősorban közös külpolitikai és biztonságpolitikai álláspontokat alakítanak ki, valamint megjelenik a gondolata, 

a valuták közötti stabilitást előmozdító keretnek a pénzügyi uniónak. 1973. január 1-jén Dánia, Írország és 

Nagy-Britannia csatlakozik az Európai Unióhoz, és ezzel kilencre nő a tagállamok száma. Az 1973. októberi 

rövid, ám véres arab-izraeli háború eredményeként energiaválság és gazdasági nehézségek köszöntenek be 

Európában. Az EU regionális politikája keretében a regionális egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 

megkezdik a munkahelyteremtést és az infrastruktúrafejlesztést célzó átutalások folyósítását Európa 

elmaradottabb területei számára. Növekszik az Európai Parlament uniós ügyekben gyakorolt befolyása, és 1979-

ben Európa polgárai első ízben választhatják meg közvetlenül európai parlamenti képviselőiket. 

1981-ben Görögország csatlakozásával tízre bővül az EU tagjainak száma; öt évvel később Spanyolország és 

Portugália is belép az Unióba. Az integráció lelassult folyamata a nyolcvanas évek közepétől gyorsult fel ismét. 

1986-ban aláírják az Egységes Európai Okmányt. Az Akta egyetlen dokumentumban foglalva hajtotta végre a 

Közösségeket alapító szerződések revízióját, és ugyanakkor kiterjesztette az Ek hatáskörét a környezetvédelem 

és a műszaki együttműködés területén. Megerősítették a pénzügyi unió létrehozásának szándékát. Ez a szerződés 

fekteti le az alapját annak a nagyszabású, hatéves programnak, amelynek célja, hogy az európai integráció 

problémáit az uniós országok közötti kereskedelmi forgalom szabad áramlásának biztosításával, azaz az 

„egységes piac” létrehozásával oldja meg. Az egységes piac elképzelésit megalapozó Fehér Könyv mintegy 

háromszáz irányelv elfogadását tűzte ki céljául, s nemzeti végrehajtásuk határidejét 1992. december 31-ben 

állapította meg. 

Sorsdöntő politikai átalakulások közepette 1989. november 9-én leomlik a berlini fal, megnyílik a Kelet- és 

Nyugat-Németországot elválasztó határ, a két ország hamarosan újraegyesül. A közép- és kelet-európai 

kommunista rendszerek bukásával Európa népei közelebb kerülnek egymáshoz. 1993-ra megvalósul az 

egységes piac és a négy szabadság: az áruk, szolgáltatások, személyek és tőke szabad áramlása. A kilencvenes 

években két újabb szerződés születik: 1993-ban az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződés. A Maastrichti 

Szerződés bevezeti az Európai Közösségek elnevezés helyére az Európai Unió elnevezést, határoz a közös kül- 

és biztonságpolitikáról, szélesíti az Európai Parlament jogköreit, közös vízumpolitikát fejlesztenek ki. 1999-ben 

az Amszterdami Szerződés. A közös európai problémák sorában megjelenik a környezetvédelem ügye, és 



 Magyar Jogesetek  

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

felmerül, miként valósítható meg az együttes cselekvés a biztonság és a védelem területén. 1995-ben három új 

taggal bővül az Unió: csatlakozik Ausztria, Finnország és Svédország. Egy apró luxemburgi település, Schengen 

adja a nevét annak a megállapodásnak, amelynek eredményeként fokozatosan megszűnik az útlevél-ellenőrzés 

az országok közötti személyforgalomban. 

Az euró válik számos európai polgár új fizetőeszközévé, tizenegy országban (majd 2001-ben Görögországban 

is) bevezetik az eurót, egyelőre csak számlapénzként, kereskedelmi és pénzügyi ügyletek lebonyolításánál. Az 

euro-készpénz csak később kerül forgalomba 2002. január 1-jén. Ekkor forgalomba kerülnek az euro-

bankjegyek és –érmék tizenkét országban. 

2001. szeptember 11-én eltérített repülőgépek csapódnak New York és Washington épületeibe; ez a nap a 

„terrorizmus elleni háború” kezdetének jelképévé válik. Az EU országai fokozzák együttműködésüket a bűnözés 

elleni harcban. 2004-ben tíz újabb ország csatlakozik az EU-hoz, ezzel Európa politikai megosztottsága 

végérvényesen a múlté. Az új tagállamok: Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, 

Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Ciprus és Málta. 

Sokan úgy vélik, ideje alkotmányt adni Európának. 2004. október 29-én 25 EU-tagország aláírja az európai 

alkotmány létrehozásáról szóló szerződést. Az Alkotmányszerződés célja a huszonöt, később még több 

tagországot számláló EU-n belül a demokratikus döntéshozatal és irányítás egyszerűsítése, illetve 

korszerűsítése. Emellett egy új tisztség, az európai külügyminiszteri poszt létrehozását is tartalmazza. Az 

Alkotmányszerződés hatálybalépéséhez azt mind a huszonöt országnak meg kell erősítenie. 

2007. január 1-jén két további kelet-európai ország – Bulgária és Románia – csatlakozik az Unióhoz. Ezzel a 

tagállamok száma 27-re nő. 2007. december 13-án az EU 27 tagállama aláírja az eddigi szerződéseket módosító 

Lisszaboni Szerződést. A Szerződés célja, hogy demokratikusabbá, hatékonyabbá és átláthatóbbá tegye az EU-t, 

ezáltal biztosítva, hogy az Unió képes legyen megbirkózni az olyan globális kihívásokkal, mint az 

éghajlatváltozás, a biztonság és a fenntartható fejlődés. 

2. Az Európai Unió szervei 

Az Európai Tanácsot 1974-ben hozták létre az állam-, illetve kormányfők közötti megbeszélések nem hivatalos 

fórumaként. Hivatalos státusszal az 1992. évi Maastrichti Szerződés óta rendelkezik, amelynek értelmében 

feladata, hogy lendületet adjon az Unió fejlődésének és általános politikai iránymutatást nyújtson. Ez a szerv a 

Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésével az Unió intézményévé vált. Az Európai Tanács 

adja az Uniónak a fejlődéséhez szükséges ösztönzést, és meghatározza annak általános politikai irányait és 

prioritásait. Az Európai Tanács nem lát el jogalkotási feladatokat. Az Európai Tanács a tagállamok állam-, 

illetve kormányfőiből, valamint saját elnökéből és a Bizottság elnökéből áll. Munkájában részt vesz az Unió 

külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Amikor a napirend úgy kívánja, tagjai úgy határozhatnak, hogy 

munkájukat tagonként egy miniszter, illetve a Bizottság elnökének esetében egy biztos segítse.  Az Európai 

Tanács, elnökének összehívására, félévente kétszer ülésezik. Az elnök az Európai Tanácsot rendkívüli ülésre 

hívhatja össze. Az Európai Tanács általában konszenzussal dönt. Bizonyos esetekben egyhangúlag vagy 

minősített többséggel hoz határozatot, a Szerződésben foglaltaktól függően. 

Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete. Az Európai Parlament 736 

tagjának feladata az, hogy az uniós polgárt képviselje. Az Európai Unió 27 tagállamának választói ötévente 

választják meg őket 500 millió polgár képviseletére. Az Európai Parlament munkáját a szakbizottságok 

rendszerének keretében szervezi. Az Európai Parlament tevékenysége azért fontos, mert számos 

politikaterületen az új európai jogszabályokról közösen dönt a Parlament és a tagállamokat képviselő 

Miniszterek Tanácsa. A Parlament aktív szerepet játszik a polgárok mindennapjait befolyásoló jogszabályok 

kidolgozásában például a környezetvédelem, a fogyasztói jogok, az esélyegyenlőség, a közlekedés és a 

személyek, a tőke, a szolgáltatások és az áruk szabad mozgása területén. A Parlament a Tanáccsal együtt 

hatáskörrel rendelkezik az Európai Unió éves költségvetése fölött is. A Parlament bármikor jelentést és 

információt kérhet a Közösség bármely szervének tevékenységéről. 

Az Európai Unió Tanácsa a politikai döntések legfőbb központja az Európai Unióban. Az Európai Unió 

Tanácsának keretében üléseznek a tagállamok miniszterei. A napirenden szereplő tárgykörök szerint minden 

országot az érintett területért felelős miniszter képvisel (külügy, pénzügy, szociális ügyek, közlekedés, 

mezőgazdaság stb.). A Tanács elnökségét a tagállamok hat hónapos időszakokban, felváltva töltik be. A Tanács 

jogalkotási jogkörrel rendelkezik, biztosítja a tagállamok általános gazdaságpolitikájának összehangolását, 

meghatározza és végrehajtja a közös kül- és biztonságpolitikát, a Közösség és az Unió nevében nemzetközi 

megállapodásokat köt, amelyek a Közösség, illetve az Unió és egy vagy több állam, illetve nemzetközi 

http://europa.eu/pol/emu/index_hu.htm
http://consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1847&lang=hu
http://consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1847&lang=hu
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szervezet között jönnek létre. A Tanács jogi aktusai: rendelet, irányelv, határozat, közös fellépés, közös 

álláspont, ajánlás és vélemény. A Tanács továbbá következtetéseket, nyilatkozatokat és állásfoglalásokat 

fogadhat el. 

Az Európai Bizottság az EU végrehajtó szerve. A Bizottság dolgozza ki az új uniós jogszabályok tervezetét, és 

végzi az uniós szakpolitikák végrehajtásával, valamint az uniós költségvetés kezelésével járó napi teendőket. A 

Bizottság elsősorban a tanácsi szabályok végrehajtására bocsát ki normákat. Az EU egészének érdekeit 

képviselő intézményként a Bizottság gondoskodik arról, hogy minden tagállam betartsa az európai uniós 

szerződésekből és jogszabályokból fakadó kötelezettségeit. A Bizottság a tagállamok által jelölt biztosokból áll, 

akik azonban nem az államukat képviseli, sőt attól nem is fogadhat el utasítást. A bizottságot apparátus szolgálja 

ki, amelyek politikailag is felelnek az általuk felügyelt területek, illetve szervezeti egységek, a Főigazgatóságok 

ügyeiért. 

3. Európai Közösség joganyaga 

Az európai integráció fontos eszköze az autonóm jogrendszerként létező közösségi jog. A közösségi jog normái 

olyan jogrendet alkotnak, amely különbözik mind a nemzetközi jogtól, mind a tagállamok belső jogrendjétől. A 

közösségi jogok beépülése a nemzeti szabályozásba, illetve a közösségi jog elsődlegessége (ún. szupremációja) 

a tagállamokéval szemben természetes következménye az államok szabad akaratából született társulásnak. 

Az Európai Unió jogrendszere az úgynevezett elsődleges jogra, nemzetközi megállapodásokra és másodlagos 

jogra, valamint a bírósági határozatokra tagozódik. 

A szerződések alkotják az Európai Unió elsődleges joganyagát, ilyenek a két alapszerződés, az Európai 

Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés, ezen kívül az Euratom-Szerződés és a 

csatlakozási szerződések, valamint egyéb, tagállamok közötti szerződések. 

A nemzetközi megállapodások jelentik az Európai Unió másik fontos jogforrását. Ezek lehetővé teszik az Unió 

számára, hogy gazdasági, társadalmi és politikai kapcsolatokat építsen a világ többi részével. 

Az úgynevezett másodlagos jog jelenti a közösségi jog harmadik fontos forrását. Ez úgy határozható meg, mint 

az európai intézmények által a szerződések rendelkezései alapján elfogadott normatív jogi aktusok összessége. 

A másodlagos joghoz tartoznak az EK-Szerződésben meghatározott, kötelező erejű jogi aktusok (rendeletek, 

irányelvek és határozatok) és nem kötelező erejű jogi aktusok (állásfoglalások, vélemények), de egy sor más 

jogi aktus is, így például az intézmények eljárási szabályzatai vagy a közösségi cselekvési programok. 

A rendelet, amelyet a Tanács a Parlamenttel közösen vagy a Bizottság egyedül fogad el, általános hatályú és 

minden elemében kötelező jogi aktus. A rendeletek mindenkihez szólnak, eltérően a tagállamokhoz címzett 

irányelvektől és a meghatározott címzettekhez szóló határozatoktól. A rendeletek közvetlenül alkalmazandóak, 

azaz a nemzeti törvényekhez hasonlóan valamennyi tagállamban azonnal alkalmazandó jogot teremt, amihez a 

nemzeti hatóságok részéről semmilyen lépésre nincs szükség. 

Az irányelv, amelyet a Tanács a Parlamenttel közösen vagy a Bizottság egyedül fogad el, a tagállamokhoz szól. 

Elsődleges célja a jogszabályok közelítése. Az irányelv az elérendő célokat illetően kötelezi a tagállamokat, de a 

cél megvalósításának formáját és a közösségi célkitűzések belső jogrendjükbe illesztésére szolgáló eszközök 

megválasztását rájuk bízza. 

A határozat, amelyet a Tanács vagy a Tanács az Európai Parlamenttel közösen vagy a Bizottság fogad el, az a 

jogi aktus, amellyel a közösségi intézmények konkrét ügyekről határoznak. A határozattal az intézmények 

cselekvésre vagy a cselekvéstől való elállásra kötelezhetnek egy tagállamot vagy az Unió egy lakosát, illetve 

jogokkal ruházhatják fel, vagy kötelezettségeket róhatnak rájuk. A határozat egyéni jelleggel bír, címzettjeit 

egyénileg kell megjelölni, ami megkülönbözteti a rendelettől, és minden elemében kötelező. 

A közösség a szabályozott kereskedelem és a belső gazdasági tér kiterjesztése érdekében alkotta meg a 

Közösség többszintű jogrendjét, amelyben az elsődleges jogforrások az Európai Unió (és jogelődjei) 

létrehozását és fő alapszabályait rögzítő szerződések. Az Európai Szén és Acél Közösség létrehozásáról szóló 

1952-es, az európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló 1957-es és az Európai Unióról szóló 1992-es 

szerződéseken túl az egyes tagországok belépését rögzítő csatlakozási okmányok, valamint az 1987-ben 

hatályba lépő Egységes Európai Okmány tekinthetők e körbe tartozónak. Az alapító szerződéseken túl az 

általános jogelvek tartoznak még az elsődleges jogforrások körébe. Az általános jogelvek a közösségi jog nem 

írott forrásai, ezek a tagállamok jogrendszerében elfogadott közös, általánosan irányadó elvek, melyek az 

Európai Bíróság gyakorlatának eredményeképpen váltak a jogforrási rend részévé, és a jogelvek körét és 
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terjedelmét is a bírói joggyakorlat fejtette ki. Az Európai Bíróság részint a tagállamok közös alkotmányos 

hagyományait, másrészt az Emberi Jogok Európai Egyezményét vette alapul, és így határozta meg az emberi 

alapjogok és a jogalkotás és a jogalkalmazás jogállami garanciáinak alapelveit. 

Másodlagos jogforrásnak azoknak az aktusoknak a csoportjait nevezzük, amelyeket az Európai Közösségek, 

illetve azok szervei bocsátanak ki. 

az általánosan kötelező rendeletek, 

a meghatározott körben érvényes irányelvek és határozatok. 

A Római Szerződés a rendeleteket általános érvényű, minden részében és egészében nézve kötelező, továbbá 

valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó jogi eszközként határozza meg. A kötelező jelleg, azt jelenti, 

hogy a tagállamok nem alkalmazhatják a rendeleteket részleges vagy szelektív módon. A közvetlen 

alkalmazandóság pedig azt jelenti, hogy a rendelet alkalmazása nem kíván semmiféle további intézkedést a 

tagállamok részéről, jogi ereje nem függ a tagállamok intézkedésétől, és végrehajthatósága is független attól. A 

rendelet közvetlenül hatályosul, azaz egyéni jogokat hoz létre, amelyeket a nemzeti bíróságok előtt 

érvényesíteni lehet. 

Az irányelv az elérendő célokat illetően minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszközök 

megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja. Azaz az irányelvben meghatározott célok kötelező érvényűek, de 

az alkalmazott módszerek és eszközök tekintetében a tagállamok intézményei hozhatnak szabályozást. Tehát a 

közösségi irányelvek további tagállami jogi aktus folytán jelennek meg a tagállami jogrendben, ez azonban nem 

szabadon választható, hanem a címzett tagállam számára jogalkotási kötelezettséget teremt. Az átültetési időt 

általában egy és három év között szabják meg, a tagállamnak pedig a hatékony érvényesülést a legjobban 

biztosító módon köteles az irányelvet átültetni. 

A határozat meghatározott címzettekre ró kötelezettséget, általában konkrét ügyekre vonatkozó igazgatási 

jellegű aktus és teljes egészében kötelezi címzettjeit, leginkább a belső jogok államigazgatási határozataihoz 

hasonlíthatóak. 

Jelentős szerepe van a jogi keretek meghatározásában a Tanács, illetve a Bizottság által kiadott véleményeknek 

és ajánlásoknak is, annak ellenére, hogy azok nem kötelező jellegűek. A közösségi jog azonban nem formálisan 

a közösségre és a tagországokra vonatkozik, mivel hatása nem egyszerűen a nemzeti szabályozásokon keresztül 

érvényesül, hanem a tagállamokra vonatkozó kötelezettségek közvetlen hatással vannak az állam belső 

jogalanyaira: egyénekre, gazdasági egységekre. Ugyanakkor a szabályozások elsődlegesen nem az egyének, 

illetve gazdálkodók szintjére, hanem a nemzeti szabályozások összehangolására, a közös gazdasági és 

társadalmi mozgástér kialakítására és szabályozására irányul. A közösségi jog főleg az irányelvekkel oldja meg 

a nemzeti szabályozások ún. jogharmonizációját. 

A közösségi jog harmadik forrását képviselik az EU és más gazdasági térségek közötti megállapodások. 

Az acquis communautaire, az EU jogrendje egyaránt kiterjed a jogilag kötelező (ma több tízezer rendelkezés!) 

és nem kötelező szabályok érvényesülésére, annak érdekében, hogy a közösség alapvető érdekei és értékei 

érvényesüljenek. Az érdekek viszonyát kellőképpen kiemeli, hogy az acquis communautaire mintegy 60%-a az 

egységes belső piac szabályozására vonatkozik. Általánosabb síkon a közösség az alapvető értékeinek a 

következőket tekinti: 

a közösség, mint a béke garantálója; 

egységesülő gazdasági és társadalmi rend; 

egyenlőség polgárok és a tagállamok számára; 

alapvető társadalmi és gazdasági szabadságjogok érvényesülése; 

szolidaritás elve; 

biztonság az üzleti, gazdasági és társadalmi életben. 

Az Európai Unió minden összetartó ereje ellenére nem egy állam, jóllehet döntési mechanizmusában a nemzetek 

feletti testületeknek sok tekintetben meghatározó szerepe van. Az egyes jogkörök nemzetek feletti szintre 
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emelésének a Római Szerződés 1957. évi aláírásától érvényesülő tendenciája 1993-ban (a maastrich-i 

szerződésben) a szubszidiaritás elvének erősödésével lefékeződött. Az alapelv csak abban az esetben tart 

szükségesnek közösségi szabályozást, amennyiben a tagállamok szabályozási szintjén elérhető eredmény nem 

kellően kielégítő, illetve a terjedelme vagy hatása következtében közösségi síkon jobban megvalósítható. Ez 

felerősíti a helyi közösségek és az egyes nemzetek szerepét, ami különösen nagy kihívást jelent a társult 

országok felkészülésében, ugyanis a közösségi források hozzáférésében helyzeti előnyhöz jutnak azok a helyi 

közösségek, amelyek képesek a források garantáltan EU szabályok szerinti felhasználására, továbbá 

rendelkeznek azokkal a demokratikusan működő nyomonkövető és ellenőrző mechanizmusokkal, amelyek a 

polgári társadalmak jellemzői. 

3. Környezeti akcióprogramok 

3.1. 1973- első környezetvédelmi akcióprogram 

Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés nem tartalmazott a környezeti politikára 

vonatkozó rendelkezéseket, az Európai Közösség létrehozásának célja a gazdasági integráció volt. A hetvenes 

évekre azonban a döntéshozók előtt egyértelművé vált, hogy a gazdaság és a környezetvédelem szoros 

kapcsolata miatt a környezetvédelem területén kialakult tagállami különbözőségek, a gazdasági integráció ellen 

hatnak. A különféle környezetvédelmi célú tagállami szabályzók, a környezetvédelmi követelmények 

szigorának, lazaságának sokfélesége, eltérő gazdasági körülményeket hoztak létre a tagállamokban. 1972-ben a 

Párizsi csúcskonferencián a tagállamok állam- és kormányfői a következőket deklarálták: „A gazdasági 

növekedésnek, amely önmagában nem végcél, elsődlegesen az életfeltételekben mutatkozó különbségek 

enyhítéséhez kell hozzájárulnia. … Az európai eszméhez illően különös figyelmet kell szentelni a kézzel nem 

fogható értékeknek és a környezet védelmének, oly módon, hogy a haladás valóban az emberiség szolgálatába 

állítható legyen.” A csúcskonferencia egy akcióprogram kidolgozására hívta fel a Bizottságot, mely 1973 

novemberében, mint az Európai Közösség első környezeti akcióprogramja meg is született. az akcióprogram 

egyféle politikai nyilatkozta, állásfoglalás, jogi értelemben nincs kötelező ereje, viszont politikailag igen. Az 

akcióprogram az elveken, célokon kívül tartalmazza azt is, hogy a környezet védelme és fejlesztése érdekében 

az egyes szakpolitikák területén, milyen konkrét intézkedéseket kell tenni. Az első akcióprogram által 

megfogalmazott alapelvek, mai napig jelen vannak a közösség környezetpolitikájában, nevesítve: 

a szennyezés, környezeti ártalmak forrásánál történő megakadályozása 

környezeti hatások számításba vétele a tervezések során 

a természeti erőforrások ésszerű hasznosítása 

a tudomány és technika környezetvédelmi szempontú fejlesztése 

a szennyező fizet alapelv 

az államok nem okozhatnak egymásnak környezeti kárt 

fejlődő országok érdekeinek figyelembevétele 

regionális és nemzetközi együttműködés fontossága 

a környezetvédelem ügyébe a társadalmi erők bevonása 

a környezeti cselekvés megfelelő szintre helyezése, ahol az a leghatékonyabb 

tagállamok környezeti politikáinak összehangolása. 

3.2. 1977- második környezetvédelmi akcióprogram 

A második környezetvédelmi akcióprogram az első programban meghatározott célkitűzéseket kívánta folytatni, 

kiemelt hangsúlyt fektetett a szennyezés, a hulladékok keletkezése és a földhasznosítás terén a megelőzést 

szolgáló eszközökre és mechanizmusokra. Továbbra is hangsúlyozta, hogy az átfogó környezeti politika 

szorosan kapcsolódik a gazdasági tervezéshez, a politika végrehajtásának abban is meg kell nyilvánulnia. A 

környezetfejlesztés témakörében új elemként jelenik meg a környezeti hatásvizsgálatok és értékelések 

rendszerének szükségessége, a gazdasági eszközöknek az alkalmazása a környezetvédelem érdekében, valamint 

továbbra is hangsúlyozza a közösségen kívüli államokkal is az együttműködést. 
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3.3. 1983- harmadik környezetvédelmi akcióprogram 

A harmadik akcióprogram az előzőeknél is nagyobb hangsúlyt fektet a megelőzés elvére és kiemeli a környezeti 

politika gazdasági-társadalmi szerepét, célul tűzi ki, hogy a környezetvédelmi szempontok integrálódjanak a 

gazdasági fejlesztésbe, tervezésbe. Lényegi elem volt, hogy a környezeti cselekvés a legmegfelelőbb szinten 

történjen meg, vagyis a közösségi szinten csak akkor történjen meg az eszközök, szabályzók kiválasztása, 

meghatározása, ha ez tagállami szinten nem vagy csak kisebb hatékonysággal valósítható meg. Egyre 

erőteljesebben jelenik meg az igény, hogy a Közösség fokozottan ellenőrizze, hogy a tagállamok megfelelően 

tesznek-e eleget a közösségi környezeti jogszabályok átültetésének. 

3.4. 1987- negyedik környezetvédelmi akcióprogram 

Az Európai Egységes Akta hatálybalépésével az Európai Közösségek számára a fő kihívást az áruk, a 

személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását megvalósító egységes belső piac létrehozása jelentette, és 

a közösségek környezeti politikája is új szakaszba lépett. Az Egységes Akta 1986-ban a Római szerződést 

kiegészítette a környezetre vonatkozó címmel, így a környezeti politika Alkotmányos rangra emelődött. Ez a 

módosítás első alkalommal biztosította a Közösség környezettel kapcsolatos politikájának és akcióinak jogi 

felhatalmazást, célkitűzéseket és szempontokat, ekkortól vált közösségi politikává a környezetvédelem. 

Deklarálja, hogy a környezetvédelem a további gazdasági fejlődés feltétele, ennek érdekében is egyre erősödik a 

jogharmonizáció igénye, fokozódik a környezetvédelmi szabályozás. A negyedik akcióprogram megerősíti az 

első program által lefektetett környezeti politikai célokat és alapelveket. 

A Közösségek állam- és kormányfői az 1990-es dublini csúcstalálkozójukon a fenntartható fejlődés 

gondolatköréhez kapcsolódva kijelentették: „Tisztában vagyunk azzal, hogy saját polgáraink és a tágabb világ 

környezetéért különleges felelősséggel tartozunk. Vállaljuk, hogy fokozzuk erőfeszítéseinket a Közösség és az 

egész világ – amelynek a Közösség részét képezi – természeti környezetének megóvásáért. A Közösség és 

tagállamainak ezen akcióját egyeztetett alapon, a fenntartható fejlődés, a megelőzés és elővigyázatosság elvének 

megfelelően szándékozunk megvalósítani… Az ilyen akciók célja a polgárok tiszta és egészséges környezethez 

való jogának biztosítása…E célkitűzés teljes megvalósítása közös felelősség kell hogy legyen.” 

Nem csak az Európai Unióban, de világszerte növekvő aggodalommal figyelték a környezet állapotának 

folyamatos romlását, és a globális életfenntartó rendszerek komoly pusztulását. A Közösség környezetvédelmi 

stratégiájának döntő eleme olyan politikák és programok támogatása, amelyek a természeti erőforrások 

méltányosabb elosztásával javítják az emberi élet minőségét. A Közösség 340 millió lakosa, más iparosodott 

országokkal együtt, a világ erőforrásainak aránytalanul nagy részét fogyasztja jelenleg.  A Közösség 

környezetpolitikájának célja az erőforrások pazarló fogyasztásának csökkentése, valamint a termelékenység, az 

energiahatékonyság növelése a Közösségen belül. Mindazonáltal nagy találékonyságot igényel mind a fejlett, 

mind a fejlődő világ többletszükségletének kielégítése úgy, hogy közben meg kell őrizni a gyakran sérülékeny 

és meg nem újuló erőforrásalapot. Bizonyos esetekben ez alapvető változtatást kíván meg a fogyasztási 

szokásokban, életmódban. A fejlődés csak akkor „valódi”, ha az élet minőségét javítja. A Környezet és Fejlődés 

Világbizottsága 1987-es jelentésében – amelyre általában, mint a Brundtland Jelentésre utalnak – sürgette, hogy 

az emberi tevékenység olyan utat járjon, amely a fejlődését az egész bolygón a távoli jövőben is fenntartja. 

Ebben az összefüggésben a fenntartható fejlődést a következőképpen határozták meg: „fejlődés, amely úgy 

elégíti ki a jelen nemzedékek igényeit, hogy az ne akadályozza a jövő nemzedékek képességét saját igényeik 

kielégítésében.” 

A fenntartható fejlődés elve fenntartja az élet általános minőségét, biztosítja a természeti erőforrások folyamatos 

elérhetőségét, elkerüli a tartós környezeti károkat. 

Az 1992-ben aláírt Maastrichti Szerződés az Európai Unióról számos rendelkezést tartalmaz, amelyek a 

környezetről való gondolkodást új dimenzióba helyezik. A gazdasági tevékenységek harmonikus és 

kiegyensúlyozott fejlesztésének és a környezetet tiszteletben tartó, fenntartható, infláció nélküli növekedésének” 

az elősegítésére utal; biztosítja a környezet érdekeinek figyelembevételét a Közösség tevékenységeiben; 

leszögezi, hogy e politika célja a magas fokú védelem, amelynek az elővigyázatosság elvén kell nyugodnia; az 

integráció elvének megfelelően a környezetvédelmi követelményeket be kell építeni a Közösség egyéb 

politikáinak meghatározásába és megvalósításába. Az alapelvek között említi tehát a Szerződés a magas szintű 

védelem elvét, az elővigyázatosság elvét, a megelőzés elvét és a „szennyező fizet” elvet. 

A magas szintű védelem elve: Az EK Szerződés leszögezi, hogy a magas szintű környezetvédelem elérése a cél. 

A környezetpolitikának figyelembe kell vennie a tudományos tényeket, a Közösség régióinak környezeti 

állapotát, a Közösség e téren végzett tevékenységeinek költségeit és hasznát, valamint a Közösség és az adott 
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régió gazdasági és társadalmi helyzetét. A magas szintű védelem megegyezik a tagállamban alkalmazott 

„legjobb gyakorlattal”, és a fenti minősítő tényezők nem szolgálhatnak alapul laza környezetvédelmi normák 

fenntartására. 

Az elővigyázatosság elve: Ez az elv alapvetően azt jelenti, hogy a környezetkárosítást minden eszközzel meg 

kell próbálni elkerülni. Ezen elv alapján érvelhetünk az integrált környezetvédelmi technológiák mellett, 

amelyek a „csővégi” megoldások helyett elkerülik a problematikus anyagok termelését. 

A megelőzés elve: Az ismert és várható hatások elleni előzetes fellépést igényli, és ez – az elővigyázatosság 

gondolatával kiegészülve – arra figyelmeztet, hogy kellő körültekintéssel elkerülhetők és elkerülendők a nem 

várt következmények. Az ártalmak keletkezésének megelőzése mellett a károsító folyamatok további hatása 

elleni fellépést is tartalmazza. 

A szennyező fizet elv: A környezeti kár költségeit a kár okozójának kell viselnie, a lehetséges felelősségi 

eszközöket úgy kell alkalmazni, hogy a környezet terhelőjének, szennyezőjének a legteljesebb mértékű 

helytállása valósuljon meg. 

Az integrálás alapelve: A környezetpolitikának minden szektorpolitikába be kell ágyazódnia. 

A szubszidiaritás elve: Ezen elv szerint az EU csak akkor cselekszik, ha a problémát hatékonyabban tudja 

kezelni, mint a tagállamok.  A szabályozási hatáskörök megoszlanak a Közösség és a tagállamok között. A 

környezeti döntések végrehajtása a tagállamok hatáskörébe tartozik, melynek során a közösségi norma nemzeti 

jogba való átültetése a tagállam döntésének megfelelőeszközzel történik. A szubszidiaritás elvének alkalmazása 

tehát nem csak azt jelenti, hogy az adott esetben mind a nemzeti, mind a regionális hatóságok cselekednek, 

hanem azt is, hogy a lehető leghatékonyabb munkamegosztás szerint teszik. 

A legkisebb szigor elve: A közösségi jog a védelem színvonalának azt a minimumát jelenti, amelyet minden 

tagállam köteles teljesíteni. A tagállamok eltérhetnek a közösségi elvárástól, de kizárólag a nagyobb szigor 

irányában, a közösségi szabályt egyébként nem változtathatják meg. 

3.5. 1993 – Ötödik környezeti akcióprogram 

1992. júniusában Rio de Janeiróban megrendezett, a környezeti problémák és a fejlődés összefüggéseivel 

foglalkozó konferencia és az ott elfogadott dokumentumok is hatással voltak az ötödik akcióprogramra, amely a 

Fenntarthatóság felé címet kapta, a fenntartható fejlődés vezérelvét kell alkalmaznia a környezetvédelem 

érdekében. Úgy kell a környezet magas szintű védelmét és minőségének javítását elérni, hogy az a harmonikus, 

kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődést mozdítsa elő, valamint a környezeti hatásokat is figyelembe vevő, 

fenntartható gazdasági növekedés előmozdításának igényét is szolgálja. Már ebben a megfogalmazásban is 

megjelenik a Közösség alapelveként a környezetvédelem horizontális integrálása (beépítése) más 

szektorpolitikákba. A fenntartható fejlődés eléréséhez előrelátó, összehangolt és hatékony megközelítésre van 

szükség, amely jelentős politikai és gyakorlati elkötelezettséget igényel. A Közösségnek mint a világ egyik 

legnagyobb gazdasági és kereskedelmi szereplőjének felelősséget kell vállalnia mind a jelen, mind a jövő 

nemzedékeiért. A program alapkövetelményként fogalmazza meg, hogy azokra a tényezőkre és tevékenységekre 

kell összpontosítani megelőző jelleggel, amelyek károsítják a környezetet és csökkentik a természeti 

erőforráskészletet. Ezeket a célokat nem lehet csupán a Közösség szintjén végzett lépésekkel elérni; szükség van 

a felelősség megosztására a társadalom minden szintjén, beleértve a kormányokat, a regionális és helyi 

hatóságokat, a nem kormányzati szerveket, a pénzügyi intézményeket, a termelő és kereskedelmi vállalatokat és 

az egyes állampolgárokat. A Program a megosztott felelősség elvére épül, a gazdasági szereplők széles 

bevonásával, és nevesíti azt az öt gazdasági szférát, amely kiemelkedő hatást gyakorol a fenntartható fejlődés 

elérésében, ilyen az ipar, az energia, a közlekedés, az agrárgazdaság és a turizmus. A Program meghatározza 

ezeknek a gazdasági ágazatoknak a célkitűzésit 2000-ig részletezve a feladatokat is. A környezeti jog 

szempontjából a program az eszközök széles körű alkalmazását tartja szükségesnek, ezek közé sorolva a 

tervezés, technológiai fejlesztés és kutatás mellett a köztájékoztatást, közoktatást, szakmai képzést és a pénzügyi 

támogatási mechanizmusokat. A Program a jogalkotás területén a szubszidiaritás elvét hangsúlyozza, vagyis a 

Közösség csak akkor tesz intézkedést, ha az adott célokat a tagállamok nem tudják megfelelően elérni. 

Az Amszterdami Szerződés rendelkezése kifejezetten előírja az integrációs kötelezettséget: „A 

környezetvédelmi követelményeket integrálni kell a Közösség politikái és tevékenységei meghatározásába és 

végrehajtásába, különösen a fenntartható fejlődés előmozdítása céljából.” További környezetvédelmi 

vonatkozású kitétele az Amszterdami Szerződésnek, hogy az integrációs kötelezettség végrehajtásának 
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elősegítése érdekében, a Bizottság környezeti hatásvizsgálati tanulmányokat végezzen olyan javaslatok 

megtételénél, amelyeknek jelentős környezeti kihatásai lehetnek. 

A Szerződés a tagállamok környezeti jogharmonizációs kötelezettségei körében újraszabályozta a tagállami 

eltérés lehetőségét. Az új szabályozás szerint a tagállamok a jogharmonizációs tevékenységük során eltérhetnek 

akár a Tanács, akár a Bizottság által elfogadott eszközöktől. Az eltérés lehetősége azonban csak akkor nyílik 

meg a tagállam előtt, ha a következő feltételek együttesen fennállnak, illetve teljesülnek: az eltérés oka 

környezeti vagy munkahelyi környezeti természetű, a speciális ok a közösségi jogi norma meghozatalát 

követően merült fel, a tagállami eltérésnek új tudományos bizonyítékon kell alapulnia. A tagállamnak az 

eltérésről tájékoztatni kell a Bizottságot, melyet követően a Bizottság hat hónapon belül nyilatkozhat a tagállami 

rendelkezés elutasításáról vagy elfogadásáról. 

4. Az egyes szabályozási területek, horizontális és szektorális szabályozás 

4.1. A TANÁCS 1985. június 27-i 85/337/EGK IRÁNYELVE az egyes köz- és magánprojektek környezetre 

gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 

Az Európai Közösségek 1973-as és az 1977-es környezetvédelmi cselekvési programjai, valamint az 1983-as 

cselekvési program, hangsúlyozza, hogy a legmegfelelőbb környezetvédelmi politika a környezetszennyezés és 

környezetterhelés keletkezésének a forrásnál történő megelőzését jelenti, és nem azt, hogy az okozott hatásokat 

utólag próbálják megszüntetni. Megerősítették annak igényét, hogy a környezeti hatásokat minden technikai 

tervezési és döntéshozatali folyamat lehető legkorábbi fázisában vegyék figyelembe. Ezekben az 

akcióprogramokban megfogalmazott célkitűzések végrehajtása érdekében az irányelv, mint alapjogszabály 

biztosítja, hogy a nagyobb környezeti hatásokkal járó tervezett beruházásokat környezeti szempontból meg kell 

vizsgálni a beruházások engedélyezése előtt. A környezeti hatások jelentősek lehetnek természetüknél, 

méretüknél és elhelyezkedésüknél fogva. 

Mivel az egyes tagállamokban a köz- és magánprojektek környezeti hatásvizsgálatára vonatkozó jogszabályok 

közötti különbségek kedvezőtlen versenyfeltételeket teremthetnek, és ezáltal közvetlen hatással vannak a közös 

piac működésére az irányelv szükségesnek tartja az e területen meglévő nemzeti jogszabályok közelítését. Az 

irányelv elsőbbséget kíván biztosítani a környezetvédelmi követelményeknek azáltal, hogy kimondja, hogy a 

hatásvizsgálati eljárásnak meg kell előznie egyéb engedélyek kiadását. Az irányelvben két lista szerepel azokról 

a tevékenységekről, mely ilyen vizsgálatot igényel. Az első lista minden tagállamra kötelező, a második lista 

javasolt a tagállam megfontolásától függően. A környezeti hatásvizsgálat minden egyedi esetre vonatkozóan 

megfelelő módon azonosítja, leírja és értékeli az egyes projektek közvetlen és közvetett hatásait a következő 

tényezőkre: 

- emberek, állat- és növényvilág; 

- talaj, víz, levegő, éghajlat és a táj; 

- anyagi javak és a kulturális örökség; 

- az első, a második és a harmadik francia bekezdésben említett tényezők közötti kölcsönhatás. 

Az irányelv kötelezővé teszi, hogy az érintett nyilvánosság számára kellő időben hatékony lehetőséget kell 

biztosítani a környezettel kapcsolatos döntéshozatali eljárásokban történő részvételre, ebből a célból, jogosultak 

észrevételeik és véleményük kifejezésre juttatására. A nyilvánosság tájékoztatására (például plakátok 

kihelyezése egy adott körzeten belül, vagy a helyi újságokban történő közzététel útján) és az érintett 

nyilvánossággal folytatott konzultációra (például írásbeli beadványok vagy közvélemény-kutatás révén) 

vonatkozó részletes intézkedéseket a tagállamok határozzák meg. 

4.2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. január 28-i 2003/4/EK IRÁNYELVE a környezeti 

információkhoz való nyilvános hozzáférésről   

A környezeti információkhoz történő szélesebb körű hozzáférés és az ilyen információk terjesztése hozzájárul a 

környezeti kérdésekkel kapcsolatos nagyobb tudatossághoz, a szabad véleménycseréhez, a nyilvánosságnak a 

környezeti ügyekkel kapcsolatos döntéshozatalban való hatékonyabb részvételéhez, és végezetül a jobb 

környezethez. A hatóságok birtokában lévő környezeti információkhoz jutást szabályozó, a tagállamokban 

jelenleg hatályban lévő jogszabályok közötti eltérések az információhoz jutás és a versenyfeltételek tekintetében 

a Közösségen belüli egyenlőtlenségekhez vezethetnek. Az irányelv a tagállamok részére kötelezettségként 

állapítja meg, hogy biztosítani kell, hogy minden természetes és jogi személynek indoklási kötelezettség nélkül 
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joga legyen a hatóságok birtokában lévő, illetve a hatóságok számára tárolt környezeti információkhoz jutni. 

Továbbá szükség van arra, hogy a hatóságok a környezeti információkat a lehető legszélesebb körben a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék és terjesszék, különösen informatikai és kommunikációs eszközök 

felhasználásával. A „környezeti információ” fogalmát úgy kell pontosítani, hogy az magában foglalja a 

környezet állapotára, a környezetet befolyásoló vagy valószínűleg befolyásoló, illetve a környezet védelmére 

létrehozott tényezőkre, intézkedésekre és tevékenységekre, az ilyen intézkedések vagy tevékenységek keretében 

végzett költség-haszon és gazdasági elemzésekre vonatkozó, bármilyen formában lévő információt. Foglalja 

magába továbbá az emberi egészség és biztonság állapotára vonatkozó információt, ideértve a tápláléklánc 

szennyeződését, az emberi életfeltételeket, a kulturális helyszíneket és építményeket, olyan mértékben, amilyen 

mértékben azokat a fenti ügyek érintik vagy érinthetik. 

A Szerződés figyelembevétele céljából a környezetvédelmi előírásokat integrálni kell a Közösségi politikák és 

tevékenységek meghatározásába és megvalósításába, a „hatóság” fogalmát oly módon kell kiterjeszteni, hogy az 

magában foglalja a nemzeti, regionális és helyi szintű kormányzatot, illetve egyéb közigazgatást, függetlenül 

attól, hogy az rendelkezik-e meghatározott, környezetre vonatkozó feladattal vagy sem. A meghatározást 

hasonló módon úgy kell kibővíteni, hogy az a nemzeti jog értelmében a környezettel kapcsolatban közigazgatási 

funkciókat ellátó egyéb személyeket és testületeket, valamint az olyan más személyeket és testületeket is 

magában foglalja, amelyek ellenőrzésük alatt működnek, és a környezethez kapcsolódó közfeladataik és 

funkcióik vannak. 

A környezeti információkat a lehető leghamarabb és ésszerű időn belül a kérelmező rendelkezésére kell 

bocsátani, figyelembe véve a kérelmező által esetlegesen megadott időintervallumot. 

A hatóságoknak a környezeti információkat a kérelmező által kért formában, illetve formátumban kell 

rendelkezésre bocsátaniuk, kivéve, ha azok más formában, illetve formátumban már a nyilvánosság számára is 

hozzáférhetők, vagy ha azokat más formában, illetve formátumban célszerű rendelkezésre bocsátani. Ezen kívül 

a hatóságoknak minden ésszerű erőfeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy a birtokukban lévő vagy a 

számukra tárolt környezeti információkat elektronikus úton könnyen sokszorosítható és hozzáférhető formában, 

illetve formátumban tárolják. Az információhoz való jog azt jelenti, hogy az információ kiadásának kell az 

általános szabálynak lennie, de a hatóság bizonyos pontosan meghatározott esetekben jogosult a környezeti 

információk kiadását megtagadni. A megtagadás alapját szűken kell értelmezni, amikor is az információ 

kiadásával szolgált közérdeket kell a megtagadás által szolgált érdekkel szemben mérlegelni. A megtagadás 

indokait az ebben az irányelvben meghatározott határidőn belül közölni kell a kérelmezővel. 

4.3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 21-i 2004/35/EK IRÁNYELVE a környezeti 

károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről 

A környezeti károk lehetőség szerinti megelőzése és felszámolása hozzájárul a Szerződésben megfogalmazott 

közösségi környezetvédelmi politika célkitűzéseinek és alapelveinek végrehajtásához. A környezeti károk 

megelőzését és felszámolását a „szennyező fizet” elvének alkalmazásával kell végrehajtani a fenntartható 

fejlődés elvével összhangban. Következésképpen ezen irányelv alapelve az, hogy az a gazdasági szereplő, 

akinek tevékenysége a környezeti kárt, illetve az ilyen jellegű közvetlen kárveszélyt okozta, pénzügyi 

felelősséggel tartozik, a gazdasági szereplők arra való ösztönzése céljából, hogy olyan intézkedéseket 

fogadjanak el és olyan gyakorlatot építsenek ki, amelyek minimálisra csökkentik a környezeti károk kockázatát 

a rájuk háruló pénzügyi felelősség csökkentése érdekében. Mivel ezen irányelv célkitűzése nem valósítható meg 

kellőképpen az egyes tagállamok által, következésképpen jobban megvalósítható közösségi szinten, a Közösség 

intézkedéseket fogadhat el a szubszidiaritás elvével összhangban. Az arányosság elvével összhangban az 

irányelv nem lépheti túl a célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket. A környezeti károkat illetően ez az irányelv 

minden olyan keresőtevékenységre alkalmazandó, amely kockázatot jelent az emberi egészségre vagy a 

környezetre. Az ilyen tevékenységeket elvben azokra a megfelelő közösségi jogszabályokra való hivatkozással 

kell meghatározni, amelyek szabályozási követelményeket írnak elő egyes olyan tevékenységekre, illetve 

gyakorlatokra vonatkozóan, amelyek jelentősnek ítélt potenciális vagy valós kockázatot jelentenek az emberi 

egészségre vagy a környezetre. 

Ez az irányelv, nem érinti a hagyományos károk tekintetében fennálló polgári jogi felelősséget szabályozó 

nemzetközi megállapodások értelmében biztosított kártérítési jogokat. A környezeti károk nem minden formája 

számolható fel a felelősségi mechanizmus alkalmazásával. A hatékony alkalmazás elengedhetetlen feltétele egy 

vagy több környezetszennyező azonosítása, a kárnak valósnak és mérhetőnek kell lennie, továbbá okozati 

összefüggést kell megállapítani a kár és az azonosított környezetszennyező(k) között. A felelősség megállapítása 

tehát nem megfelelő eszköz a kiterjedt, diffúz környezetszennyezés kezelésére, amelynek esetében a negatív 

környezeti hatások nem kapcsolhatók össze meghatározott egyéni gazdasági szereplők cselekedeteivel vagy 
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mulasztásával. Mivel a környezeti károk megelőzése és felszámolása olyan feladat, amely közvetlenül 

hozzájárul a Közösség környezetvédelmi politikájának megvalósításához, a hatóságoknak biztosítaniuk kell az 

ezen irányelvben meghatározott szabályozás megfelelő végrehajtását és érvényesítését. A környezet 

helyreállítását hatékonyan kell végezni, olyan módon, amely biztosítja a helyreállítás megfelelő célkitűzéseinek 

megvalósítását. E célból közös keretrendszert kell meghatározni, amelynek megfelelő alkalmazását az illetékes 

hatóságnak kell felügyelnie. A „szennyező fizet” elvének megfelelően az olyan gazdasági szereplőnek, aki 

környezeti kárt okoz, vagy akinek tevékenysége ilyen jellegű közvetlen kárveszéllyel fenyeget, elvben viselnie 

kell a szükséges megelőző vagy felszámolási intézkedések költségeit. Olyan esetben, amikor az illetékes hatóság 

saját maga vagy harmadik fél útján egy adott gazdasági szereplő helyett jár el, biztosítania kell az általa viselt 

költségek behajtását a gazdasági szereplőtől. Indokolt továbbá hogy végül a gazdasági szereplő viselje a 

környezeti kár, illetve az ilyen jellegű közvetlen kárveszély felmérésével kapcsolatos költségeket. Nem várható 

el az egyes gazdasági szereplőktől, hogy viseljék az ezen irányelv értelmében végrehajtott megelőző és 

felszámolási tevékenységek költségeit olyan esetben, amikor a kár vagy annak közvetlen veszélye általuk nem 

befolyásolható események következménye. A tagállamok engedélyezhetik, hogy azok a gazdasági szereplők, 

akik nem jártak el vétkesen vagy gondatlanul, ne legyenek kötelesek viselni a felszámolási intézkedések 

költségeit olyan esetben, amikor a kár kifejezetten engedélyezett kibocsátás vagy esemény eredménye, vagy a 

kárveszély nem lehetett ismert abban az időpontban, amikor az esemény, illetve a kibocsátás történt. A 

tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy ösztönözzék a gazdasági szereplőket 

megfelelő biztosítás vagy más pénzügyi biztosíték igénybevételére, továbbá a pénzügyi biztosítékok és azok 

piacának fejlődését, azzal a céllal, hogy hatékony fedezetet teremtsenek az ezen irányelv értelmében fennálló 

pénzügyi kötelezettségekre. Az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy szigorúbb 

rendelkezéseket tartsanak hatályban vagy hozzanak a környezeti károk megelőzésével vagy felszámolásával 

kapcsolatban.  A tagállamoknak jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak az ezen irányelv alkalmazása során 

gyűjtött tapasztalataikról annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődésre gyakorolt hatások, valamint a 

környezetet fenyegető jövőbeni kockázatok figyelembevételével a Bizottság megvizsgálhassa az irányelv 

felülvizsgálatának indokoltságát. 

4.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. január 15-i 2008/1/EK IRÁNYELVE a 

környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 

A Közösség környezetvédelmi politikájának céljai és elvei, különösen a környezetszennyezés megelőzéséből, 

csökkentéséből és, amilyen mértékig csak lehet, megszüntetéséből állnak, a környezeti károknak elsődlegesen a 

forrásnál történő elhárításával, és biztosítva a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást, összhangban 

a „szennyező fizet” és a megelőzés elvével. Az ötödik környezetvédelmi cselekvési program, a környezetbarát 

és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos közösségi politikai és cselekvési programként, elsőbbséget biztosított a 

szennyezés integrált csökkentésének a fenntartható egyensúly felé vezető folyamatban. A szennyezés 

csökkentését célzó integrált megközelítés végrehajtása közösségi szintű intézkedéseket igényel, azért, hogy az 

ipari létesítmények által okozott környezetszennyezés megelőzésére és csökkentésére vonatkozó közösségi 

joganyag módosuljon és kiegészüljön.  A talajba, levegőbe vagy a vízbe történő kibocsátások elkülönült 

csökkentésére vonatkozó, eltérő megközelítések a szennyezés különböző környezeti elemekbe való átkerülését 

segíthetik elő, a környezet egészének védelme helyett. A környezetszennyezés csökkentése integrált 

megközelítésének a célja a lehető legnagyobb mértékben megelőzni a levegőbe, vízbe vagy a talajba történő 

kibocsátást, figyelembe véve a hulladékgazdálkodást is, és ahol ez nem valósítható meg, ott a kibocsátások 

minimalizálása a környezet egésze magas szintű védelmének elérése érdekében. Ez az irányelv alakítja ki a 

környezetszennyezés integrált megelőzésének és csökkentésének általános keretét. Meg kell állapítania a 

környezetszennyezés integrált megelőzésének és csökkentésének végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 

környezet egésze magas szintű védelmének elérése érdekében. A környezetszennyezés csökkentésének integrált 

megközelítése elő kell, hogy segítse a fenntartható fejlődés elvének alkalmazását. A tagállamoknak meg kell 

tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az ebben az irányelvben szereplő ipari 

tevékenységek üzemeltetője bizonyos alapkötelezettségek általános elveinek eleget tegyen. Az illetékes 

hatóságok közötti teljes koordinációra az engedélyezési eljárásra és feltételekre tekintettel lehetővé kell tennie a 

környezet egésze legmagasabb szintű védelmének elérését. Az illetékes hatóság vagy hatóságok csak abban az 

esetben adják ki vagy módosítják az engedélyt, amennyiben egységes környezetvédelmi intézkedéseket 

határoztak meg a levegő, a víz és a talaj tekintetében. Az engedélynek tartalmaznia kell valamennyi, az 

engedélyezési feltételek teljesítéséhez szükséges intézkedést azért, hogy ily módon a környezet egészének 

magas szintű védelme valósuljon meg; mivel az engedélyezési eljárás sérelme nélkül ezek az intézkedések az 

általánosan kötelező követelmények tárgyai lehetnek. Az irányelv definiálja az „elérhető legjobb technikát” 

(Best Available Technik BAT), amely a tevékenységek, eljárások és módszerek legutóbbi fejlődési stádiuma, 

mely meghatározott technikák gyakorlati megvalósíthatóságát jelzi. A BAT használatos kibocsátások 

megelőzésére, azok lehető legkisebbre történő csökkentését. Az elérendő cél a legjobb környezeti választás, 
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mely megelőzi a potenciálisan szennyező anyagok kibocsátását, illetve ahol nem, minimalizálja azokat. A 

kibocsátási határértékeknek, az azoknak megfelelő paramétereknek vagy technikai intézkedéseknek az elérhető 

legjobb technikákon kell alapulniuk, anélkül hogy előírnák egy adott technika vagy technológia használatát, 

figyelembe véve az érintett létesítmény műszaki jellemzőit, földrajzi elhelyezkedését és a helyi környezeti 

feltételeket. Minden esetben az engedélyezési feltételeknek rendelkezéseket kell meghatározniuk a nagy 

távolságra jutó vagy határon átterjedő szennyezések minimalizálásáról, és biztosítják a környezet egészének 

magas szintű védelmét. Az elérhető legjobb technika idővel változik, különösen a technikai fejlődésre való 

tekintettel, az illetékes hatóság figyelemmel kíséri az ilyen irányú fejlődést, vagy tájékoztatják arról. Egy 

létesítmény megváltoztatása megnövelheti a szennyezést. Az illetékes hatóságot vagy hatóságokat értesíteni kell 

bármilyen változtatásról, amely hatással lehet a környezetre. A létesítményben történő jelentős változtatást 

ennek az irányelvnek megfelelően előzetesen engedélyeztetni kell. Az engedélyezési feltételeket időszakonként 

felül kell vizsgálni, és szükség esetén frissíteni kell. Bizonyos feltételek mellett minden esetben felülvizsgálják e 

feltételeket. A nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő hatékony részvételének lehetőséget kell nyújtania a 

nyilvánosság számára az adott határozatok szempontjából lényeges vélemények és aggodalmak kifejezésére, 

illetve a döntéshozók számára annak figyelembevételére, növelve ezzel a döntéshozatali folyamat számon 

kérhetőségét és átláthatóságát, valamint hozzájárulva a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések tudatossá 

tételéhez és a meghozott határozatok támogatásához. A nyilvánosság számára hozzáférést kell biztosítani 

különösen a létesítmény működésére és annak lehetséges környezeti hatásaira vonatkozó információhoz, és - 

bármilyen döntést megelőzően - az új létesítményekkel vagy jelentős változtatásokkal kapcsolatos 

engedélykérelmekre és magukra az engedélyekre, frissítésükre és a megfelelő ellenőrzési adatokra vonatkozó 

információhoz. 

Az irányelv végrehajtásáról és hatékonyságáról a tagállamoknak rendszeresen jelentést kell készíteniük. 

4.5. A TANÁCS 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről 

Az irányelv egyik alapvető célja a rendkívüli szennyezések környezetkárosításának elhárítása, a környezet 

minőségének szolgálata, tehát alapvetően a környezetvédelmi szabálynak számít. Azért volt szükséges a 

szabályozás teljes megújítására, mert a szervezési és igazgatási hiányosságok miatt az előző szabályozás nem 

volt teljes értékű. Az irányelv három alapvető célt törekszik megvalósítani: a megelőzés, az esetleges 

következmények korlátozása, illetve a védelem magas foka.  Az irányelv kívánatosnak tartja a súlyos balesetek 

kockázatainak ellenőrzésére vonatkozó különböző megközelítések és azok területén szerzett tapasztalatok 

összegyűjtését, a Bizottságnak és a tagállamoknak tovább kell fejleszteniük kapcsolataikat az érintett 

nemzetközi szervezetekkel, és törekedniük kell olyan intézkedések meghozatalára harmadik országokkal 

szemben, amelyek egyenértékűek az ebben az irányelvben rögzítettekkel. A rendelkezéseket valamennyi olyan 

üzemre alkalmazhatóvá kell tenni, amelyekben a veszélyes anyagok elegendően nagy mennyiségben vannak 

jelen ahhoz, hogy súlyos balesetveszélyt jelentsenek. Szükséges közösségi szinten az irányítási rendszerek 

alapvető elveinek meghatározása, amelyeknek megfelelőeknek kell lenniük a súlyos balesetek kockázatának 

megelőzésére, ellenőrzésére és ezek következményeinek csökkentésére. Az üzemeltetőnek olyan üzemek 

esetében, ahol veszélyes anyagok jelentős mennyiségben találhatóak, az üzemre, az ott lévő veszélyes 

anyagokra, a létesítményekre vagy tároló helyiségekre, a lehetséges súlyos balesetekre és a rendelkezésre álló 

irányítási rendszerekre vonatkozó biztonsági jelentések formájában tájékoztatnia kell a hatóságokat, abból a 

célból, hogy megakadályozzák a súlyos baleseteket és csökkentsék azok kockázatát, valamint lehetővé tegyék a 

szükséges lépések megtételét azok következményeinek korlátozása érdekében. Annak érdekében, hogy 

csökkentsék a dominóhatások kockázatát ott, ahol az üzemek úgy helyezkednek el egymáshoz képest vagy 

annyira közel találhatók, hogy megnő a súlyos balesetek valószínűsége és lehetősége, vagy súlyosbodik azok 

következménye, intézkedni kell a megfelelő információk cseréjéről és az együttműködésről a lakosság 

tájékoztatásában. Annak érdekében, hogy elősegítsék a környezetről szóló információhoz való hozzájutást, a 

nyilvánosságnak hozzáférést kell biztosítani az üzemeltető által készített biztonsági jelentésekhez, és elegendő 

információt kell biztosítania a súlyos baleset által valószínűleg érintett személyeknek, hogy tájékoztassák őket 

az ilyen eseménynél teendő megfelelő lépésekről.  A vészhelyzetekre való felkészülés érdekében, olyan üzemek 

esetében, ahol jelentős mennyiségben találhatóak veszélyes anyagok, szükséges külső és belső vészhelyzeti 

tervek készítése és olyan rendszerek létrehozása, amelyek biztosítják e tervek szükség szerinti ellenőrzését és 

felülvizsgálatát és e tervek súlyos balesetek vagy azok valószínűsége esetén történő végrehajtását. Annak 

érdekében, hogy a nagyobb védelem biztosított legyen, szükség van arra, hogy a terület felhasználásnál 

figyelembe vegyék azt az igényt, hogy megfelelő távolságot kell tartani a veszélyt hordozó üzemek között, és 

ahol meglévő üzemek is érintettek, ott további műszaki intézkedéseket vegyenek figyelembe úgy, hogy a 

személyekre vonatkozó kockázat ne növekedjen. Az üzemeltetőnek azonnal tájékoztatnia kell a hatáskörrel 

rendelkező hatóságokat, és közölnie kell azokat az információkat, amelyekre a baleset hatásának becsléséhez 

szükség van. A tagállamoknak a területükön bekövetkezett súlyos balesetekről továbbítaniuk kell az információt 
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a Bizottsághoz úgy, hogy a Bizottság elemezhesse az ebben rejlő veszélyeket, és működtesse különösen a súlyos 

balesetekkel és az ezekből levonható tanulságokkal kapcsolatos információk közreadását végző rendszert. 

4.6. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. november 19-i 2008/98/EK IRÁNYELVE a 

hulladékokról 

A hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv létrehozta a 

hulladékok kezelésének Közösségen belüli jogi keretét. Az irányelv olyan alapfogalmakat határozott meg, mint 

a hulladék, a hasznosítás és az ártalmatlanítás, és meghatározta a hulladékgazdálkodás alapvető követelményeit, 

mindenekelőtt a hulladékgazdálkodási műveleteket végző létesítmény vagy vállalkozás engedélyezésének vagy 

nyilvántartásba vételének kötelezettségét, valamint a tagállamok hulladékgazdálkodási terv készítésére 

vonatkozó kötelezettségét. Az irányelv megállapított olyan főbb elveket is, mint például a hulladék olyan módon 

történő kezelésének kötelezettségét, amely nem gyakorol kedvezőtlen hatást a környezetre és az emberi 

egészségre, valamint egy a hulladékhierarchia alkalmazására való ösztönzést, továbbá a szennyező fizet elvvel 

összhangban azt a követelményt, hogy az adott hulladék ártalmatlanításának költségeit a hulladék birtokosának 

vagy korábbi birtokosának, vagy a hulladékot előidéző termék előállítójának kell viselnie. A kulcsfontosságú 

fogalmak, mint a hulladék, a hasznosítás és az ártalmatlanítás meghatározásának pontosítása, a hulladék 

megelőzés érdekében meghozandó intézkedések megerősítése, a termékek és az anyagok egész életciklusát és 

nem csak a hulladék fázist figyelembe vevő megközelítés bevezetése, valamint a hulladékkeletkezés és a 

hulladékgazdálkodás környezeti hatásainak csökkentésére való összpontosítás érdekében a 2006/12/EK 

irányelvet felül kellett vizsgálni, ily módon erősítve a hulladék gazdasági értékét. A természeti erőforrások 

megőrzése érdekében ösztönözni kell továbbá a hulladékhasznosítást és a hasznosított anyagok felhasználását. A 

hulladékkezelésre vonatkozó hatékony és következetes szabályozást, néhány kivételtől eltekintve, alkalmazni 

kell minden ingó tulajdonra, amelytől tulajdonosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. A 

kitermelt szennyezetlen talajt és a természetben előforduló egyéb anyagok hulladékstátuszát, amennyiben a 

kitermelésük helyétől eltérő helyen kerülnek használatra, ezen irányelv hulladékra vonatkozó fogalom 

meghatározásával, valamint a melléktermékekre vagy a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó 

rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. A hulladék veszélyes hulladékként való besorolásának többek 

között a vegyi anyagokról, különösen a készítmények veszélyességi besorolásáról és az erre a célra használt, 

koncentrációra vonatkozó határértékekről szóló közösségi jogszabályokon kellene alapulnia. A veszélyes 

hulladékokat szigorú előírásokkal kell szabályozni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben 

megelőzzék, vagy korlátozzák a nem megfelelő gazdálkodásnak köszönhetően a környezetre és az emberi 

egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A hulladékok harmonizált besorolásának 

ösztönzése és a veszélyes hulladékok Közösségen belüli harmonizált minősítésének biztosítása érdekében fenn 

kell tartani továbbá a hulladékoknak és a veszélyes hulladékoknak a legutóbb a 2000/532/EK bizottsági 

határozattal megállapított hulladékjegyzék szerinti besorolására szolgáló rendszert. Ezen irányelv magába 

foglalja a megelőzés, az újrahasználat, az újrahasználatra való előkészítés, a kezelés és az újrafeldolgozás 

fogalom-meghatározásait e fogalmak hatályának egyértelművé tétele érdekében. A hasznosítás és az 

ártalmatlanítás fogalom-meghatározásait módosítani kell a két fogalom közötti egyértelmű különbségtétel 

biztosítása érdekében azon az alapon, hogy a két eljárás a gazdaságban felhasznált természeti erőforrások 

helyettesítése által környezeti hatásában rendkívül eltérő, és annak elismerésével, hogy a hulladék erőforrásként 

történő felhasználása a környezet és az emberi egészség számára potenciális előnyökkel szolgál.  Meg kell 

határozni azt is, hogy a települési szilárd hulladék elégetése mely esetekben energia hatékony, és hogy azt mely 

esetekben lehet hasznosítási műveletnek tekinteni. 

Nem szabad összekeverni a hulladék fogalom-meghatározásának különböző aspektusait, és szükség esetén 

megfelelő eljárásokat kell alkalmazni egyrészt azon melléktermékek kapcsán, amelyek nem hulladékok, 

másrészt azon hulladékok kapcsán, amelyek megszűnnek hulladéknak lenni. A hulladék fogalom-meghatározás 

bizonyos aspektusainak részletesebb meghatározása érdekében az irányelvnek tisztáznia kell az alábbiakat: 

- azok az anyagok vagy tárgyak, amelyek olyan előállítási folyamat során keletkeznek, amelynek elsődleges 

célja nem ezen anyagok vagy tárgyak előállítása, mely esetben minősülnek mellékterméknek és nem 

hulladéknak. Az arra vonatkozó döntés, hogy egy anyag nem hulladék, összehangolt megközelítésen kell, hogy 

alapuljon, amit rendszeresen naprakésszé kell tenni és csak akkor hozható meg, ha összhangban áll a környezet 

és az emberi egészség védelmével. Amennyiben egy környezetvédelmi licenc vagy az általános 

környezetvédelmi szabályok értelmében valamely melléktermék használata megengedett, a tagállamok ezt 

eszközként használhatják fel annak eldöntésére, hogy a környezet vagy az emberi egészség tekintetében nem 

várhatók negatív hatások; egy tárgy vagy anyag kizárólag bizonyos feltételek teljesítése mellett tekintendő 

mellékterméknek. Mivel a melléktermék a tárgyak kategóriájába tartozik, a melléktermékek kivitelének eleget 

kell tennie a vonatkozó közösségi jogszabályokban foglalt követelményeknek; valamint 
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- hogy bizonyos hulladékok mikor szűnnek meg hulladéknak lenni, a hulladékstátusz megszűnése tekintetében 

olyan kritériumok kidolgozása révén, amelyek magas fokú környezetvédelmet biztosítanak, valamint környezeti 

és gazdasági haszonnal járnak; többek között az építési és bontási hulladék, egyes hamu-és salakfajták, a 

fémhulladék, az adalékanyagok, a gumiabroncsok, a textilanyagok, a komposzt, a papírhulladék és az üveg 

olyan lehetséges hulladékkategóriák, amelyek vonatkozásában a hulladékstátusz megszűnése tekintetében 

előírásokat és kritériumokat kell meghatározni. A hulladékstátusz megszűnésének eléréséhez hasznosítási 

műveletként elegendő annak ellenőrzése, hogy a hulladék megfelel-e a hulladékstátusz megszűnésre vonatkozó 

kritériumoknak. A hulladék fogalom-meghatározása alapján, a bizonyosság és az összeegyeztethetőség 

előmozdítása érdekében a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el annak érdekében, hogy bizonyos esetekben 

pontosan meghatározza, hogy egy anyag vagy tárgy mikor válik hulladékká. Ilyen iránymutatásokat lehet 

kidolgozni többek között az elektromos és elektronikus berendezések, valamint a járművek tekintetében is. A 

szennyező fizet elv európai és nemzetközi szinten is irányadó elv. A hulladék termelőjének és a hulladék 

birtokosának a hulladékot a környezet és az emberi egészség magas szintű védelmét biztosító módon kell 

kezelnie. Ezen irányelvnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az EU közelebb kerüljön a hulladékkeletkezés 

megelőzésére és a hulladék erőforrásként történő felhasználására törekvő „újrafeldolgozó társadalomhoz”. 

Különösen a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program sürgeti a hulladékoknak a keletkezés 

helyén történő szétválasztását, kiemelt hulladékáramok gyűjtését és újrafeldolgozását célzó intézkedéseket. 

Ezzel a célkitűzéssel összhangban és a hasznosítási potenciál előmozdításának vagy javításának eszközeként a 

hulladékot a legjobb általános környezeti eredménnyel járó hasznosítási műveletet megelőzően - amennyiben az 

műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból kivitelezhető - elkülönítve kell gyűjteni. Szükség esetén a 

tagállamoknak ösztönözniük kell a veszélyes összetevőknek hulladékáramból történő különválasztását a 

környezetkímélő kezelés biztosítása érdekében. A tagállamoknak támogatniuk kell az újrafeldolgozott anyagok 

(például a hasznosított papír) használatát a hulladékhierarchiával és az újrafeldolgozó társadalom céljával 

összhangban, és amennyiben lehetséges, nem szabad támogatniuk az ilyen újrafeldolgozott anyagok 

hulladéklerakóban való elhelyezését vagy elégetését. Az elővigyázatosság és a megelőzés elvének végrehajtása 

érdekében általános környezetvédelmi célkitűzéseket kell meghatározni a közösségi hulladékgazdálkodás 

tekintetében. Ezen elvek alapján a Közösség és a tagállamok feladata, hogy az elismert kockázatok 

megszüntetését szolgáló intézkedések elfogadása révén létrehozzák a szennyező források és zavaró tényezők 

kialakulása megelőzésének, illetve csökkentésének és - amennyiben lehetséges - kezdetektől fogva történő 

megszüntetésének keretét.  A hulladékhierarchiának megfelelően és a hulladéklerakókban elhelyezett 

hulladékból származó, üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése céljából, fontos a biohulladék 

elkülönített gyűjtésének és megfelelő kezelésének megkönnyítése a környezetvédelmi szempontból biztonságos 

komposzt és egyéb, biohulladékon alapuló anyagok előállítása érdekében. Részletesebben meg kell határozni a 

hulladékgazdálkodási tervezésre vonatkozó kötelezettség hatályát és tartalmát, és a hulladékgazdálkodási tervek 

kidolgozásának vagy felülvizsgálatának folyamata során figyelembe kell venni a hulladék keletkezése és 

kezelése által a környezetre gyakorolt hatásokat. Adott esetben figyelembe kell venni továbbá a 94/62/EK 

irányelv 14. cikkében a hulladékgazdálkodási tervezéssel kapcsolatban meghatározott követelményeket, és az 

1999/31/EK irányelv 5. cikkében említett, a hulladéklerakókba kerülő, biológiailag lebomló hulladékok 

mennyiségének csökkentésére kidolgozott stratégiát. A hulladék megelőzés érdekében hozott intézkedések 

tagállami végrehajtásának javítása, és az e területtel kapcsolatos legjobb gyakorlat cseréjének megkönnyítése 

érdekében meg kell erősíteni a hulladék megelőzéssel kapcsolatos rendelkezéseket, a tagállamok számára pedig 

be kell vezetni a főbb környezeti hatásokra összpontosító és a termékek és anyagok teljes életciklusát tekintetbe 

vevő hulladék megelőzési programok kidolgozásának kötelezettségét. Az ilyen intézkedéseknek a gazdasági 

növekedés és a hulladékkeletkezés által okozott környezeti hatások közötti összefüggés megbontását kell célul 

tűzniük. Az érdekeltek és a közvélemény számára lehetőséget kell biztosítani a programok kidolgozásában való 

részvételre, valamint a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál biztosítani kell 

számukra a már elkészült programokhoz való hozzáférést. A hulladék keletkezésének megelőzésére és a 

gazdasági növekedés és a hulladékkeletkezés által okozott környezeti hatások közötti összefüggés 

megszüntetésére vonatkozó célokat úgy kell kialakítani, hogy azok megfelelő módon gondoskodjanak a 

hulladék káros hatásainak és az előállított hulladék mennyiségének csökkentéséről. A magas szintű erőforrás-

hatékonysággal rendelkező európai újrafedolgozó társadalom irányába való elmozdulás érdekében meg kell 

határozni az újrahasználatra való előkészítésre és a hulladék újrafeldolgozására vonatkozó célkitűzéseket. A 

gazdasági eszközök alapvető szerepet játszhatnak a hulladék megelőzési és hulladékgazdálkodási célkitűzések 

elérésében. A hulladék gyakran értékes erőforrás, és a gazdasági eszközök további alkalmazása 

maximalizálhatja a környezeti előnyöket. Ezért ösztönözni kell ezen eszközök megfelelő szintű alkalmazását, 

hangsúlyozva ugyanakkor, hogy azok alkalmazásáról az egyes tagállamok dönthetnek. Ezen irányelv 

rendelkezéseinek megsértése esetére a tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell 

előírniuk a hulladékgazdálkodásért felelős természetes és jogi személyekre, például a hulladéktermelőkre, -

birtokosokra, -közvetítőkre, -kereskedőkre, -szállítókra és -gyűjtőkre, valamint a hulladékkezelési műveletekkel 

és hulladékgazdálkodási rendszerekkel foglalkozó létesítményekre vagy vállalkozásokra vonatkozóan. 
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EU-Jogesetek 

C – 293/97 Európai Bírósági határozat 

Az Európai Bíróság meghozta az ítéletét a High Court of Justice of England and Wales Queen’s Bench Division 

által benyújtott eljárásban, ami H.A. Standley társai és D.G.D. Metson társai között zajlott le „a vizek 

mezőgazdasági forrásból származó nitrátok által okozott szennyezése elleni védelemről”, ami 1991. december 

12-i tanácsi irányelv szerint lett megítélve: 

A tanácsi irányelv 2. cikkének j, pontját, 3. cikkének (1) bekezdését és I. számú mellékletét úgy kell értelmezni, 

mint amelynek alapján a felszíni édesvizeket „szennyezéssel érintett vizeknek” kell minősíteni és így 

veszélyeztetett területnek kell megjelölni minden olyan földterületet, amelyben a vizek nitrát koncentrációja 

meghaladja az 50 mg/l-t, és ha az érintett tagállam úgy ítéli meg, hogy a mezőgazdaságból származó nitrogén 

kibocsátás jelentősen növeli a nitrát koncentrációt. 

Indoklás: 

A High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division 1997. június 17-i végzésével az 

„előzetes döntéshozatali eljárás keretében két kérdést utalt a Bíróság elé a vizek mezőgazdasági forrásból 

származó nitrátok által okozott szennyezése elleni védelemről. „Ezek a kérdések a Standley és társai, illetve a 

Metson és társai által kezdeményezett eljárásban merültek fel” és az olyan miniszteri határozatok 

megsemmisítésére irányult, amelyek a Waveney, Blackwater és Chelmer folyókat és mellékfolyóikat 

szennyezéssel érintett vizeknek, és a folyókba csatornákat vezető földterületeket pedig veszélyeztetett 

területként jelölték meg. 

Az irányelv célja „a mezőgazdaságból származó nitrátok által okozott vagy előidézett vízszennyezés 

csökkentése, és a további szennyezés megelőzése.” 

Szennyezés: 

A nitrogén összetevők vízi környezetbe való kibocsátása, amelyek az emberi egészségre károsak, tönkreteszik 

az élő erőforrásokat és a vízi ökoszisztémát és „a környezet szépségében kárt okoznak”. „A tagállamok az 

irányelvről szóló értesítést követő két éven belül veszélyeztetett zónákként jelölik azokat a földterületeket”, 

amelyek a szennyezéssel érintett vizekbe vizet vezetnek és hozzájárulnak a szennyezéshez. A tagállamoknak a 

veszélyeztetett területeken akcióprogramokat kell kidolgozniuk, a szennyezés csökkentésének érdekében. 

A tagállamok feladata a megfelelő monitoring programok létrehozása, azért, hogy felmérjék az akcióprogramjuk 

hatékonyságát, és emellett folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a vizeik, beleértve a felszín alattiakat is, és 

azok nitrát tartalmát különböző mérőpontokon. 

Az alapeljárás folyamán a felperesek a Gazdálkodók Nemzeti Szövetségének támogatásával kezdeményezték 

annak a határozatnak a megsemmisítését, amelyek a Waveney, Blackwater és Chelmer folyókat és azok 

mellékfolyói, nitrát által veszélyeztetett területként jelölték meg. A felperesek szerint a földterületeiken az 

„akcióprogramok elkészítése azonnali és hosszú távú gazdasági károkat okozna”. Álláspontjuk alapján akkor 

veszélyeztetett az édes víz, „ha a mezőgazdasági forrásból eredő nitrogén összetevő közvetett, vagy közvetlen 

kibocsátása a megfelelő intézkedések hiányában meghaladja az 50 mg/l határértéket”. Az alperesek véleménye 

viszont az, hogy az irányelv nem ír elő semmilyen kötelezettséget sem arra, „hogy a tagállamok az 50 mg/l 

határérték túllépésének megállapítása során kizárólag a mezőgazdaságból származó nitrát szennyezést 

értékeljék”. Az 50 mg/l-es határérték az ivóvíz készletében megtalálható bárhonnan származó nitrát 

koncentrációt jelenti, amelynek túllépése káros az emberi egészségre. 

Az első kérdés: 

Arra keresi a Nemzeti Bíróság a választ, hogy a tagállam azokat az édes vizeket köteles „szennyezéssel érintett 

vizekként” megjelölni, amelyekben meghaladja az 50 mg/l koncentrációt a nitrát tartalom és a tagállam pedig 

úgy értékeli, hogy a mezőgazdaságnak jelentős a befolyása vizek nitrát tartalmára. Az alapeljárás felperesei a 

Gazdálkodók Nemzeti Szövetségének támogatásával fenntartották azt az álláspontjukat, hogy csak azokat a 

területeket kell szennyezéssel érintett vízfelületeknek nevezni, amelyek esetében a mezőgazdasági forrásból 

származó nitrát tartalom meghaladja az 50 mg/l-es határértéket. A rendelkezés megfogalmazásából nem 

következik az, hogy a tagállamok feladata lenne, hogy megállapítsák, hogy a szennyezés milyen arányban 

származik a mezőgazdaságból és az, hogy a szennyezés forrása mennyire mezőgazdasági. Továbbá az irányelv 

3. cikkének (5) bekezdése lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy a tagállam egész területét nitrát által 
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veszélyeztetett területnek nyilvánítsa, így a tagállam akkor is készíthet akcióprogramot, ha a mezőgazdaságból 

származó nitrát szennyezés nem haladja meg az 50 mg/l-es határértéket. 

A nitrát koncentráció szintjét az irányelv megadja, és ebben az esetben független, hogyha túllépi a határértéket, 

akkor a mezőgazdaságból vagy egyéb forrásból származik. 

Az irányelvet kizárólag abban az esetben kell figyelembe venni, ha a mezőgazdaságból származó nitrogén 

összetevők jelentős mértékben hozzájárulnak a szennyezéshez. „Az első kérdésre a válasz, hogy a felszíni édes 

vizeket szennyezéssel érintett vizeknek kell minősíteni, és így veszélyeztetett terület megjelöléssel kell illetni 

minden az ügyben megjelölt folyókba vizet vezető, és szennyezésükhöz hozzájáruló ismert földterületre ki kell 

terjednie, ha a vizek nitrát tartalma meghaladja az 50 mg/l-t, és az adott tagállam úgy ítéli meg, hogy a 

mezőgazdasági tevékenységből származó nitrogén összetevők jelentősen hozzájárulnak a teljes nitrát 

koncentráció kialakulásához. 

A második kérdés: 

Ezzel a kérdéssel a Nemzeti Bíróság arra keresi a választ, hogy a mezőgazdaságból származó nitrát tartalom 

nem haladja meg az 50 mg/l-es határértéket, akkor megsérti-e az arányosság elvét, a gazdálkodók esetében a 

tulajdonhoz való jogot, és így érvénytelenné teszi-e az irányelvet. A felperesek előterjesztették e kérdés során, 

hogy az EK szerződés megsérti az irányelv szennyező fizet elvét, mivel a gazdálkodóknak kell kifizetni „a vizek 

nitrát tartalmának 50 mg/ l határérték alá csökkentéséből eredő költségeket annak ellenére,” hogy  nitrát más 

egyéb helyről is a vízbe kerülhet. Az akcióprogramoknak figyelembe kell venniük az érintett veszélyeztetett 

terület jellemzőit, és a tagállam meghatározhatja a nem veszélyeztetett területeken a szétteríthető istállótrágya 

mennyiségét, de úgy, hogy az ne károsítsa a környezetet. A tagállamoknak négyévente felül kell vizsgálniuk az 

akcióprogramokat, és ha szükséges, akkor átdolgozni. Így lehet szemmel tartani a mezőgazdaságból vagy egyéb 

forrásból származó szennyezés arányának változását. Az irányelv pedig nem járul hozzá ahhoz, hogy a 

gazdálkodók fizessenek azon szennyezések miatt, amelyeket nem ők okoztak. Az irányelv az akcióprogramokon 

keresztül korlátozza a gazdálkodók tulajdonjogát abból a szempontból, hogy a műtrágyázáshoz, és az 

istállótrágyázáshoz különböző feltételeket állít. Az irányelv célja a közegészség védelme, és ezt megvalósítja a 

tulajdonjog korlátozása nélkül. „A feltett kérdések vizsgálata során nem merült fel az irányelv érvényességét 

érintő körülmény”. 

C – 239/03 Európai Bírósági határozat 

A C – 239/03. sz. ügyben, az EK 226. cikk alapján kötelezettségszegés megállapítása iránt 2003. június 4-én az 

Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: G. Valero Jordana és B. Stromsky, meghatalmazotti minőségben) 

felperesnek a Francia Köztársaság (képviselik: G. de Berguess és E. Puisais, meghatalmazotti minőségben) 

alperes ellen benyújtott keresete tárgyában, A BÍRÓSÁG (második tanács) ítéletet hozott. 

Az Európai Közösségek Bizottsága annak megállapítását kéri a Bíróságtól, hogy a Francia Köztársaság, nem tett 

megfelelő lépéseket a Berrei-tó elhúzódó és jelentős mértékű szennyezése ellen. A szennyezés mértékét 

semmilyen módszerrel nem csökkentette. Mindemellett figyelmen kívül hagyta az Európai Gazdasági Közösség 

nevében az 1983. február 28-i 83/101/EGK tanácsi határozattal jóváhagyott, az Athénban 1980. május 17-én 

aláírt, a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv III. mellékletében 

meghatározott előírásokat. 

Jogi háttér 

Az Egyezmény 2. cikkének a) pontja a „szennyezés” fogalmát az alábbiak szerint határozza meg: „[…] olyan 

káros hatású anyagoknak vagy energiának emberi tevékenység általi, közvetlen vagy közvetett úton történő, 

tengeri környezetbe juttatása, amelyek ártalmasak a biológiai erőforrásokra, veszélyeztetik az emberi 

egészséget, akadályozzák a tengeri tevékenységeket, ideértve a halászatot is rontják a hasznosítási célra szánt 

tengervíz minőségét és csökkentik a tengerhez kapcsolódó rekreációs értéket”. 

A keresett tárgya és a pert megelőző eljárás 

A Berrei-tó egy 15000 hektár kiterjedésű, a Földközi-tengerrel a Caronte-csatorna révén közvetlen 

összeköttetésben lévő sós vizű tó. Vízmennyisége 900 millió m3. E tó környékének a károsodása miatt 

panasszal megkeresték a Bizottságot, amelynek fő oka az volt, hogy a Durance-folyóból érkező, az Electricité 

de France által működtetett saint-chamas-i vízerőmű turbináinak működésbe hozatalával mesterséges módon a 

tóba édesvíz került. Számos jogszabály rendelkezik a Berrei-tó védelme és szabályzása felől. Ezek közül egy az 

Ipari, Kutatási és Környezetvédelmi Regionális Igazgatóság által 1997. április 22-én jóváhagyott, a „folyékony 
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és szilárd halmazállapotú anyagok Berrei-tóba való kibocsátásának csökkentése keretében az elterelés vizének a 

Durance folyóba történő elvezetésére” vonatkozó működési szabályzat. Ez a szabályzat 2. pontja az alábbiak 

szerint szabályoz: 

„Vízbevitel 

az éves bevitel felső határa: 2100 hm3 

a május 1. és szeptember 30. közötti bevitel felső határa: 400hm3 

Hordalékbevitel 

az éves bevitel felső határa: 200 000 tonna, 

a lebegőanyag-arány felső határa: 2g/l 

a kvóták betartása. 

Ha ez nem működik és a fenti kvóták betartása nem megy zökkenő mentesen az Electricité de France erről 

tájékoztatja a Berrei-tó helyreállításáért felelős munkacsoportot, akik döntenek a további lépésekről.” 

Európai Közösségek Bizottsága mivel úgy értékelte, hogy a Francia Köztársaság nem tett meg minden 

szükséges intézkedést a Berrei-tó elhúzódó és jelentős szennyezésének megelőzése, csökkentése, illetve a 

szennyezés elleni küzdelem érdekében, illetve nem vette kellően figyelembe a Földközi-tenger szárazföldi 

eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyvet. 1999. május 10-én felszólító levelet küldött a francia 

kormánynak, amelyben felhívta észrevételei megtételére. 

A Bíróság hatásköréről 

A francia kormány szerint a Bíróságnak nincs hatásköre eljárni a kereset tárgyában, tekintettel arra, hogy a 

francia hatóságok által állítólagosan megszegett kötelezettségek nem tartoznak a közösségi jog hatálya alá. 

Álláspontja szerint nem létezik olyan közösségi irányelv, amely a sóstóba történő édesvíz- és hordalék 

kibocsátást szabályozná, ezért a kibocsátásra vonatkozó rendelkezések nem tartoznak a Európai Közösségek 

Bizottsága hatáskörébe. 

Önmagában az a körülmény, hogy a jelen eljárás tárgyát képező, tengervízbe történő édesvíz- és hordalék 

kibocsátással kapcsolatosan még nem született közösségi jogszabály, nem vonhatja kétségbe a fenti 

megállapítást. 

Az ügy érdeméről 

Keresetének bizonyítására az Európai Közösségek Bizottsága két kifogást terjesztett elő, amelyekben rendre 

állítja: 

a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv 6. cikke (1) 

bekezdésének és ezzel egyidejűleg az Egyezmény 4. cikke (1) bekezdésének és 8. cikkének megsértést, arra való 

hivatkozással, hogy a Francia Köztársaság nem tette meg az Egyezmény 2. cikkének a) pontja szerinti 

értelmében ártalmas hatású anyagok Berrei-tóba történő kibocsátásának szigorú korlátozáshoz szükséges 

intézkedéseket, a tó szennyeződésének hosszú távú csökkentése és a szennyezés elleni küzdelem érdekében; 

a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv 6. cikke (3) 

bekezdésének megsértését, arra való hivatkozással, hogy a saint-chamas-i központ szennyvízének a Berrei-tóba 

történő kibocsátását nem az Egyezmény és a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről 

szóló jegyzőkönyv feltételei szerint engedélyezték. 

Az első kifogásról a felek érvei 

A Bizottság tudományos tanulmányok által is alátámasztott álláspontja szerint összefüggés van egyrészt a saint-

chamas-i vízerőmű által a Berrei-tóba bocsátott édesvíz, hordalék, valamint üledék mennyisége, másrészt a 

sótartalom aránya, a víz sótartalmának csökkenése és rétegződése, a tápanyagok (tápsók) nagy mennyiségű 

kibocsátása által okozott eutrofizálódás, a fauna, a flóra károsodása és a Berrei-tó rekreációs értékcsökkenése 

között. A Bizottság nem állítja, hogy a Berrei-tó szennyeződésének egyetlen oka a saint-chamas-i vízierőmű 

működése, de a szennyezés jelentős része a központ működésének tulajdonítható. 
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Bár igaz az, hogy az utóbbi években a Berrei-tó szennyeződése a helyreállítási tervnek köszönhetően csökkent, a 

kibocsátás csökkentése megkésett, egyenetlen, és főként rendkívül korlátozott jellegű volt. A Bizottság szerint a 

fenti tervben előírt maximális éves kibocsátás összeegyezhetetlen a tengeri környezet fenntartható 

rehabilitációjával a Berrei-tóban. 

A francia kormány álláspontja szerint a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló 

jegyzőkönyv 6. cikkének (1) bekezdése az alkalmazott eszközökre nézve tartalmaz kötelezettséget. Jelen 

esetben a Francia Köztársaság csak annak bizonyítására kötelezhető, hogy megalkotta az édesvíz- és hordalék 

kibocsátásból származó szennyezés csökkentéséhez szükséges jogi eszközöket. 

A francia kormány elsősorban a Bizottság ama állítását vitatja, mely szerint a Berrei-tó szárazföldi eredetű 

szennyezése 1983 óta súlyos, elhúzódó és sajátos jellegű volt, amely a faunára, a flórára és a tó rekreációs 

értékeire jelentősen kedvezőtlen hatást gyakorolt. A francia kormány nem állítja, hogy a saint-chamas-i központ 

tevékenysége a tó szennyezése szempontjából közömbös, azonban rámutat más szennyezési tényezők 

fontosságára is (a tópart iparosodása, demográfiai növekedés, mezőgazdasági tevékenység), tudományos 

eredmények alapján vitatja a Bizottságnak a tó sótartalmára vonatkozó állításait, és kiemeli a szélnek a 

vízoszlop homogenizációjára gyakorolt hatását, amelyet a Bizottság alábecsült. 

Kizárólag egy, a szennyezési források csökkentését a legmeghatározóbb tényezők figyelembevételével elérni 

kívánó, átfogó megközelítés vezethet a tó rehabilitációjához. Egy, pusztán az édesvíz-kibocsátáson alapuló 

értelmezés nem alkalmas sem a jelenségek feltárására, sem a megfelelő megoldások megtalálására. 

A mai napig nem készült egyetlen olyan komoly tanulmány sem, amely a Berrei-tó halforrásait számba vette 

volna, vagy a tavon az utóbbi években csökkenést mutató halászati tevékenység hátterében álló valós okokat, 

illetve a halászatot feltehetően akadályozó tényezőket elemezte volna. 

A Bíróság álláspontja 

A Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv célja, hogy a szerződő 

felek megelőzzék és csökkentsék a Földközi-tenger folyókból, part menti létesítményekből, tengerbe ömlő 

szennycsatornákból, vagy egyéb, a területükön található szárazföldi forrásból eredő szennyezését, illetve, hogy 

küzdjenek az ilyen szennyezés ellen, és ellenőrzésük alatt tartsák azt. Ezért a Földközi-tenger szárazföldi 

eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv 1. cikke, az Egyezmény 4. és 8. cikkében 

meghatározott kötelezettségek megismétlésével, a szerződő feleket „minden szükséges intézkedés” megtételére 

kötelezi. 

Pontosabban, a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv 6. cikkének 

(1) bekezdése arra kötelezi a szerződő feleket, hogy e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó területen szigorúan 

korlátozzák a [Jegyzőkönyv] II. mellékletében felsorolt anyagokat tartalmazó, és az ott felsorolt forrásokból 

származó szárazföldi eredetű szennyezést”. 

A fenti indokok alapján a Bíróság (második tanács) a következőképpen határozott: 

Mivel nem tette meg a Berrei-tó elhúzódó és jelentős szennyezésének megelőzését, csökkentését, illetve a 

szennyezés elleni küzdelmet szolgáló valamennyi megfelelő intézkedést, és 

mivel nem vette megfelelően figyelembe az Európai Gazdasági Közösség nevében az 1983. február 28-i 

83/101/EGK tanácsi határozattal jóváhagyott, az Athénban 1980. május 17-én aláírt, a Földközi-tenger 

szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv III. mellékletében meghatározott 

előírásokat a Jegyzőkönyv megkötését követően a Jegyzőkönyv II. melléklete alá tartozó anyagok kibocsátása 

engedélyezésének módosításával, 

a Francia Köztársaság nem teljesítette az Európai Gazdasági Közösség nevében az 1977. július 25-i 

77/585/EGK tanácsi határozattal jóváhagyott, a Barcelonában 1976. február 16-án aláírt, a Földközi-tenger 

szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény 4. cikkének (1) bekezdése és 8. cikke, valamint az Európai 

Gazdasági Közösség nevében az 1983. február 28-i 83/101/EGK tanácsi határozattal jóváhagyott, az Athénban 

1980. május 17-én aláírt, a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv 

6. cikkének (1) és (3) bekezdése, továbbá az EK 300. cikk (7) bekezdése alapján fennálló kötelezettségeit. 

C – 239/03 Európai Bírósági határozat 

C – 203/96 Európai Bírósági határozata a 
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Holland Raad van State v Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV ügyben. 

Az Európai Bíróság 1998 június 25.én meghozta a következő Ítéletet: (1)A Tanács 1991. március 18-án kelt 

91/156/EGK irányelvével módosított, hulladékokra vonatkozó, a Tanács 1975. július 15-én kelt 75/442/EGK 

irányelve valamint az Európai Közösségen belüli, a Közösségbe irányuló és a közösségből kimenő 

hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló a Tanács 1993. február 1-jén kelt 259/93 rendelete nem 

értelmezhetők úgy , hogy az önellátás és a földrajzi közelség elvei az újrafelhasználásra szolgáló 

hulladékszállításra alkalmazhatók. Az EK Szerződés 130t. cikkenem engedi meg a tagállamok számára, hogy 

kiterjesszék ezen elvek alkalmazását az ilyen hulladékra, amennyiben egyértelmű, hogy azok olyan 

exportkorlátozást képeznének, amelyet sem a környezet védelmére irányuló feltétlenül érvényesítendő 

követelmények, sem az említett Szerződés 36. cikke által biztosított kivételek nem indokolnak. 

(2) Az EK Szerződés 90. cikke együttesen a 86. cikkel kizárják az olyan szabályokat mint például a Hosszú távú 

Terv, amelynek révén a tagállam megköveteli a vállalkozásoktól, hogy újrafelhasználásra szánt hulladékukat, 

például olajszűrőket, kizárólag veszélyeshulladék-megsemmisítési joggal felruházott nemzeti vállalathoz 

szállítsák, kivéve , ha a hulladéknak egy másik tagállamban való feldolgozása az említett vállalat általi 

feldolgozásnál jobb minőséget biztosít, ha objektív indokok nélkül, és anélkül hogy azt közérdekben álló feladat 

elvégzésére indokolná, e szabályok hatása a nemzeti vállalkozások előnyben részesítése és domináns 

helyzetének növelése. 

Az Ítéletben szóba került téma az Európai közösségen belüli hulladékszállítás. Amely a fentebb említett 

rendeletek alapján azt a megállapítást tették hogy nem lehet kiterjeszteni ezen elvek alkalmazását a jelen 

esetünkben. Azt írja ha a hulladékmegsemmisítésről van szó azt csak a kijelölt helyen a kijelölt cégnél lehet 

megvalósítani de ha van más tagállamban erre nézve egy jobb technológia akkor kivételt képez az eset és így 

exportálható a hulladék. De mindenképp a nemzeti vállalkozások szerepét hangsúlyozza az ítélet. 

Indoklás: 

A holland Raad van State(Államtanács) megkereste a Bíróságot, az EK szerződés 177.cikkére hivatkozva négy 

kérdést nyújtott be elbírálásra. A kérdések a Chemische Afvalsstoffen Dusseldorp BV, a Factron Technik 

GmbH és a Dusseldorp Lichtenvoorde BV és a Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer között folyó eljárásban merültek fel a Németországba irányuló, ottani újrafelhasználásra szolgáló 

hulladékexportok tárgyában. 

Felhasznált Irányelvek illetve azok értelmezése: 

Az irányelv 3. cikkea hulladéklerakási és hulladékfelhasználási műveleteket határozza meg. Az irányelv 3., 4., 

és 5., cikkei rögzítik az alábbi pontokat: 

a hulladékképződés megelőzése, 

a hulladékok csökkentése, újrahasznosítása és felhasználása, 

majd az emberi egészség és környezet védelme a hulladékok feldolgozásakor, valamint ártalmatlanításakor és 

újrahasznosításakor 

végül a hulladéklerakás egységes hálózatának kialakítása közösségi szinten és lehetőség szerint nemzeti szinten 

Az irányelv 5. cikke kimondja , hogy a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenni a többi tagállammal 

együttműködésben az ártalmatlanításra szolgáló berendezések egységes és megfelelő hálózatának létrehozása 

érdekében, a túlzott költségekkel nem járó, rendelkezésre álló legmagasabb technológia figyelembe vételével. A 

hálózatnak lehetővé kell tennie a közösség egésze számára hogy önellátó legyen a hulladéklerakás terén, és a 

tagállamok egyenként haladjanak a cél felé, számításba véve egyebek között a földrajzi körülményeket és 

speciális berendezések szükségességét egyes hulladéktípusok esetében. A Hálózat célja az hogy ártalmatlanítani 

tudja a hulladékot a hozzá legközelebb eső üzemben figyelve arra hogy a legmegfelelőbb módszerrel 

leghatékonyabb technológiával történjen ezzel is kevésbé roncsolva az ember egészségét illetve kevésbé 

károsítva a környezetet. 

Valamint a 7. cikkben azt irják le hogy mindenféle tevékenység amikre a 3.4.5. cikkekben választ kapunk azok 

legyenek jól áttekinthető összhangban, és egyúttal akadályozzák meg a meg nem engedett magatartást a 

hulladékmozgatással kapcsolatban. 
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Rendelet: 

A Rendelet tárgyát hulladékszállítás képezi 

A Rendelet a hulladékszállítással kapcsolatban két részből áll, az egyik az ártalmatlanítási célú 

hulladékszállításra vonatkozó eljárás a másik az újrafelhasználási célú hulladékszállításokra vonatkozó eljárás. 

A Rendelet az ártalmatlanítási célú hulladékszállításokra vonatkozó 4. cikke kimondja, a földrajzi közelség, az 

újrahasznosítás elsőbbségének és az önellátás elveinek közösségi és nemzeti szinteken történő megvalósítása 

érdekében a 75/442/EGK irányelvben foglaltaknak megfelelően a tagállamok a Szerződés alapján 

intézkedéseket hozhatnak a hulladékszállítások általános vagy részleges megtiltása vagy azok módszeres 

ellenzése céljából. 

Ez a Rendelet az újrafelhasználási célú hulladékokra vonatkozó eljárásoknál nem veszi figyelembe az előbb 

említett önellátási és földrajzi közelség elveit. 

A Rendelet tisztázása előtt ismernünk kell a hulladékszállítás logisztikájának pár alapfogalmát. Három állomás 

jegyezhető itt fel: Feladóállomás, Tranzitállomás, Célállomás. A hozzájuk tartozó illetékes hatóságoknak az 

átvételi elismervény feladása után 30 nap áll rendelkezésükre, hogy a szállítással kapcsolatban kifogást 

emeljenek. Ezt a kifogást írásban kell eljuttatni az értesített fél és a többi érintett hatóság részére. 

Itt következnek az aktuális Nemzeti jogszabályok: 

Hollandiának a veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról szóló Hosszú távú Terve így szól: A Hulladékexport 

akkor engedélyezhető, ha jobb minőségű feldolgozási technika létezik külföldön, vagy ha Hollandiában nem 

elég a kapacitás az adott hulladéktípus feldolgozásához. Ha ezek se valósíthatók meg jogi keretek között akkor a 

hulladékot tárolni kell az ártalmatlanításáig. 

A Hosszú távú Terv II. részének 19. Ágazati Terve megállapítja az olajszűrőkre nézve, hogy az export nem 

engedélyezhető ha az említett szűrők külföldi feldolgozása nem jobb minőségű a Hollandiában alkalmazott 

eljárásnál. 

A hosszú távú Terv II. részének 10. Ágazati terve az égetésre szánt hulladékot úgy kezeli mint az önellátás elve 

alapján égetésre szánt veszélyes hulladék exportját. Korlátozni kell mert az égetés során levegőbe jutó káros 

anyag más országokba kevésbé szigorú mint Hollandiában. 

Az AVR Chemie CV-re ruházzák a hulladékgazdálkodást és a vele járó felelősséget! Az ő joga lesz kijelölni 

például a veszélyes hulladékok égetetésére specializálódott végfeldolgozókat. 

Illetve csak ez a szervezet birtokolja a hulladékexport jogát 

A Holland Állam és Rotterdam megye együttesen 55%-os részesedéssel rendelkezik az AVR Chemie 

vállalatában. 

A Környezetvédelmi Minisztérium Hulladékgazdálkodási Osztályának igazgatója a Holland Állam képviselője 

az AVR Felügyelő Bizottságában. Ez az osztály felelős Hollandia hulladékexport-politikájának 

megfogalmazásában, dönt az export engedélyekről. 

1994-ben a Dusseldorp exportengedélyt kért, hogy Németországba exportáljon ottani feldolgozás céljából 

olajszűrőket és járulékos hulladékotami 2000 illetve 60 tonna volt. De a Miniszter kifogást emelt az exporttal 

szemben 1994.augusztus 22-én a Hosszú távú Rendeletre hivatkozva. A Miniszter szerint a Factron telephelyén 

nem működik korszerűbb technológia nem eredményez jobb minőséget mint az AVR Chemie által alkalmazott 

eljárás.1995.január 18-án a Dusseldorp, a Factron és a Dusseldorp Lichtenvoorde keresetet indítottak , és 

kérelmezték a Minisztert, hogy helyezze hatályon kívül határozatát, állításuk szerint ez nem egyeztethető össze 

a közösségi jogszabályokkal. 

Előzetes döntés végett a Bíróság elé terjesztett kérdések: 

A nemzeti bíróság bizonytalan volt először a kérdést illetően, hogy az önellátás és a földrajzi közelség elvei 

alkalmazhatók-e illetve milyen mértékben az újrahasznosításra szánt hulladékok szállítmányaira is, és négy 

kérdést fogalmaztak meg: (Minden tekintetben hivatkoztak tanácsi rendeletekre természetesen.) 
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1. Az önellátás és a földrajzi közelség elvei kizárólag a tagállamok közötti ártalmatlanításra váró hulladékok 

szállítására vagy újrahasznosítására váró hulladékok szállítására vonatkozik-e? Ha az újrahasznosításra váró 

hulladékra ez nem vonatkozik akkor az Ek Szerződés 130t cikke alapul szolgálhat-e olyan szabályok 

meghatározásához amit a Holland kormány 1993 júniusában összeállított? 

2. A Fentiekben említett Hosszú távú Tervben az önellátás és a földrajzi közelség elvei konkrét jelentéstartalmat 

kapnak az ártalmatlanítás lehető legjobb módszerének és az ártalmatlanítás folytonosságának az elérésében. Ez 

tekinthető e az elvek átültetésének? 

3. Amennyiben a Hosszú távú Tervben az újrahasznosításra váró hulladékok exportja elleni kifogás 

vonatkozásában megfogalmazott kritériumok önmagában elfogadhatóak, ugyanez áll-e fenn, illetve indokolható-

e az azonos hatású intézkedések esetében is az EK Szerződés 34.cikke alapján? Illetve Ebben az 

összefüggésben, ha az önellátás és a földrajzi közelség elvei alkalmazhatók az újrahasznosításra szánt 

hulladékokra, jelent-e bármiféle különbséget, hogy ezeket az elveket elsősorban a Közösség egészen belül vagy 

kizárólag nemzeti szinten alkalmazzák? 

4. A veszélyes hulladékok égetésére szóló kizárólagos jogok, amelyeket a Holland Kormány az AVR Chemie 

CV-re a Hosszú távú Terv II. részének a 10. Ágazati Tervében ráruházott, összeegyeztethetőek e a 90.cikk (1) és 

(2) bekezdésében foglaltakkal az EK Szerződés 86. cikkével együtt olvasva, tekintettel a Hosszú távú Tervben 

szereplő átruházás indokaira? 

Az első kérdésével a nemzeti bíróság lényegében azt kérdezi hogy az Irányelv és a Rendelet úgy értelmezhetők-

e, miszerint az önellátás és a földrajzi közelség elvei újrahasznosítására szánt hulladékszállítmányokra 

vonatkoznak. Ha nem, akkor az a kérdés hogy a 130t.cikk megengedi-e a tagállamok számára, hogy kiterjesszék 

ezeknek az elveknek az alkalmazását az utóbbi hulladékokra. 

Ezután összevetették az ide vonatkozó Irányelveket illetve Rendeleteket, úgy mint pl.: A Holland Kormány és a 

Dán Kormány úgy vélekedik hogy az Irányelvben és a rendeletben újrahasznosításra szánt hulladékok 

tekintetében az önellátás és a földrajzi közelség elveire vonatkozó kifejezett utalás hiánya nem zárja ki az 

említett elveknek az adott hulladéktípus esetében történő alkalmazást. Az Irányelv 7. cikke felsorolást tartalmaz 

azokról a részletekről amelyeket a hulladékgazdálkodási terveknek tartalmazniuk kell. Majd pedig tekintettel a 

sok összevetett szempontra azzal kell lezárni a kérdést hogy a Rendeletet és az Irányelvet olyan módon kell 

értelmezni, hogy az önellátás és a földrajzi közelség elvei nem vonatkoznak az újrahasznosításra szánt 

hulladékokra 

A második és a harmadik kérdést a nemzeti bíróság azon bírósági ténymegállapítására vetette fel, ha az önellátás 

és a földrajzi közelség elvei, vagy az Irányelv és a rendelet vagy a Szerződés 130t cikk alapján alkalmazhatók az 

újrahasznosításra szánt hulladékokra. Az első kérdésre adott válasz figyelembe vételével ezeket a kérdéseket 

nem szükséges megválaszolni.Negyedik kérdésre megfogalmazott válasz lényege, hogy a Holland Kormány úgy 

véli, az AVR Chemie-nek nincsenek kizárólagos jogai ezért a 90.cikkben foglalt szabályok nem alkalmazhatók 

a jelen esetben. 

Dusseldorp ezzel szemben úgy véli, hogy a Holland hatóságok által az AVR Chemie re ruházott kizárólagos 

jogok összeegyeztethetetlenek a 90. cikk és a 86. cikkekben foglaltakkal. Továbbá ezek a jogok nem 

indokolhatók a Szerződés 90. cikk 2. bekezdése alapján mivel a Holland ártalmatlanítási rendelkezések 

fenntarthatók oly intézkedésekkel is amelyek kevésbé korlátozzák a versenyt és az áruk szabad mozgását. 

C – 127/02 Európai Bírósági határozat 

,,92/43/EGK irányelv – A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme – A terv 

vagy projekt fogalma – Egyes tervek vagy projektek által a védett természeti területre gyakorolt hatások 

vizsgálata” 

Alperes: Holland Szívkagylóhalászati Termelő Szövetkezet továbbiakban Halászati Szövetkezet; Felperes: 

Nemzeti Egyesület a Wadden-tenger Megóvásáért továbbiakban: Wadden Egyesület, Holland Madárvédelmi 

Egyesület továbbiakban: Madárvédelmi egyesület, Mezőgazdaságért, a Természeti Örökségért és a Halászatért 

felelős Államtitkár továbbiakban: Államtitkár 

Ítéletet :,, Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 

növények védelméről szóló, 19992. május 21-i 92/43 EGK tanácsi irányelv (HL L 206. 7.o.; magyar nyelvű 

különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.)(a továbbiakban: élőhelyirányelv) 6. cikkének értelmezésére 
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vonatkozik. Ítéletet hozott a bíróság a Wadden-tenger különleges védelmi területté nyilvánított részén a 

szívkagylók gépi úton történő halászatára vonatkozó engedélyével kapcsolatban. 

Jogi háttér: Madárirány elv szerint a tagállamok kötelesek Környezetvédelmi területté nyilvánítani azon 

területeket, amelyek megfelelnek az ezen rendelkezésekben meghatározott madártani szempontoknak. Ezen 

felül, a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megóvják az élőhelyeket 

(szennyeződésektől, antropogén pusztításoktól), illetve a madarak bármiféle zavarásának elkerülésének 

érdekében. 

Élőhely-irányelv: A tagállamok megállapítják a különleges természetvédelmi területek védelméhez szükséges 

intézkedéseket. 

,,A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a különleges 

természetvédelmi területeken található fajok természetes élőhely típusainak és élőhelyeinek károsodását, 

valamint azon fajok zavarását, amelyek számára e területeket kijelölték, amennyiben a zavaró tényezők jelentős 

kihatással lehetnek az irányelv céljaira.” 

Az illetékes nemzeti hatóságok azután hagyják jóvá az érintett tervet vagy projektet, ha megbizonyosodtak arról, 

hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett természeti terület épségét. 

A Natura 2000 hálózat a tagállamok által a 79/409/EGK irányelvnek megfelelően minősített különleges 

természetvédelmi területeket is magában foglalja. A madárvédelmi irányelv és az élőhely védelmi irányelv, 

valamint mellékleteik rövid ismertetése. Az Európai Közösség első természetvédelmi irányelve, az 1979-ben 

kihirdetett madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) az élőhely védelmi irányelvvel együtt (A természetes 

élőhelyek, illetve a vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló irányelv, 92/43/EGK) ma az EU 

természetvédelmi szabályozásának alapját képezi. Madárvédelmi irányelv (79/409/EGK): Az irányelv 

érvényességi köréről és földrajzi területeiről. Célkitűzés: A tagállamok európai területén természetes 

körülmények között előforduló, vadon élő madarakra, valamint azok tojásaira, fészkeire és élőhelyeire 

vonatkozó védelem, kezelés és kontroll szabályozása. A populációk adott szinten tartásához szükséges 

intézkedésekről. A szükséges intézkedések köréről (megőrzés, fenntartás, helyreállítás). E területek nagy 

területen elterjedt állatfajok esetében a faj természetes elterjedési területén belül olyan területi egységnek 

felelnek meg, amelynek fizikai vagy biológiai tényezői nélkülözhetetlenek a faj létezéséhez és szaporodásához. 

Nagy területen elterjedt, vízben élő fajok esetében csak olyan egyértelműen körülhatárolt területi egység 

javasolható, amelynek fizikai vagy biológiai tényezői nélkülözhetetlenek a faj létezéséhez és szaporodásához. 

Figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell 

folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem 

nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, akár pedig más terv vagy program 

részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra. Amennyiben az érintett természeti terület kiemelt jelentőségű 

természetes élőhely típust foglal magában és/vagy veszélyeztetett faj élőhelyéül szolgál, kizárólag az emberi 

egészséggel, a közbiztonsággal vagy a környezet szempontjából elsődlegesen fontos előnyökkel kapcsolatos, 

továbbá – a Bizottság véleménye szerint – a közérdek kényszerítő indokain alapuló szempontokat lehet 

érvényesíteni. 

A költségekről: A bíróság a következőképpen határozott: Egy terv vagy projekt ha nem nélkülözhetetlen a 

természeti terület kezeléséhez, de jelentős hatással lehet arra, csak akkor legyen engedélyezhető, amennyiben az 

nem befolyásolja hátrányosan az érintett természeti terület épségét. Megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden 

olyan terv vagy projekt hatását illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a 

természeti terület kezeléséhez. Egy a természeti terület kezeléséhez közvetlenül nem kapcsolódó vagy ahhoz 

nem nélkülözhetetlen terv vagy projekt a természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket veszélyezteti, 

akkor az olyan tervnek vagy projekt a természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket veszélyezteti, 

akkor az olyan tervnek vagy projektnek tekinthető amely jelentősen befolyásolja az adott természeti terület 

állapotát. 

2000. augusztus 14-e és november 30-a közötti időszakra, az Államtitkár a Halászati Szövetkezet részére 

meghatározott feltételek mellett engedélyezte a Wadden-tenger Környezetvédelmi területté nyilvánított részén a 

szívkagyló gépi úton történő halászatát. A Wadden Egyesület és a Madárvédelmi Egyesület megtámadta az 

alapeljárásban hozott határozatokat az Államtitkár előtt, megalapozatlanságra való hivatkozással elutasította a 

kifogást. A két említett természetvédelmi egyesület az elutasító határozatok ellen fellebbezést nyújott be a Raad 

van State-hez. Előadták, hogy a szívkagyló- halászat tartósan károsítja a Wadden-tenger geomorfológiáját és a 

tengerfenék állat- és növényvilágát. Azt is állították, a halászat károsan befolyásolja a kagylókon élő madarak 

táplálékkészleteit, amely a madarak, különösen a csigaforgatók és dunnaludak populációjának csökkenésével 
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jár. ( A fajok rövid ismertetése, hogy betudjuk határólni a fent említett fajokat. Csigaforgató: átlagos testhossza 

40-45 centiméter, szárnyfesztávolsága 80-86 centiméteres, testtömege 240-276 gramm közötti. Feje, nyaka és 

háti része fekete, hastájékon fehér. Csőre, szemgyűrűje és lába vörös. Talajra, kisebb mélyedésbe rakja kövekkel 

, levelekkel , fűszálakkal kis kagylóhéjakkal kibélelt fészkét. A faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség 

listáján, de még mint nem veszélyeztetett, Európában biztos állományú fajként van nyilvántartva, 

Magyarországon védett, eszmei értéke 10 000 Ft. Dunnalud: A him fejbubja, nyaka, háta és szárnyfedő tollai 

fehérek, begye vöröses, a fej két oldala tengerzöld, különben fekete, szeme vörösbarna, csőre és lábai 

zöldessárgák. A nőstény kisebb, rozsdaszínü, fején és nyakán barna hosszas foltokkal, a test többi részein pedig 

fekete foltokkal tarkázott. A tolltükör barna, fehéren körülvéve. Hossza 63 cm., szárnyhossza 28 cm., farkhossza 

9 cm.) Az alapeljárásban vitatott határozatok ellentétesek a madárirányelv és az élőhely-irányelv 

rendelkezéseivel.  A környezetvédelmi területen a halászat terjedelme miatt is, „tervről” vagy „projektről” van 

szó, amely esetben az élőhely irányelv szerint vizsgálatot kell folytatni. Az államtitkár szerint viszont olyan 

tevékenységről van szó, amely évek óta folyik. A bíróság elutasította a Halászati Szövetkezet arra irányuló 

kérelmét, hogy a főtanácsnok indítvány alapján írásbeli észrevételeket terjeszthessen elő vagy az indítványra 

más módon válaszolhasson. 

C – 98/03 Európai Bírósági határozat 

Kötelezettségszegés megállapítása iránt az Európai Közösségek Bizottsága, mint felperes 2003-ban keresetet 

nyújtott be a Német Szövetségi Köztársaság, mint alperes ellen. A felperes annak megállapítását kérte a 

bíróságtól, hogy az alperes nem teljesítette a 92/43/EGK irányelv (A természetes élőhelyek, valamint a vadon 

élő állatok és növények védelméről) 6. cikkének (3) és (4) bekezdéséből, valamint 12., 13. és 16. cikkéből eredő 

kötelezettségeit. A jogvita abból alakult ki, hogy a Bizottság szerint a Németországi Szövetségi Köztársaság 

nem megfelelően ültette át nemzeti jogszabályába az irányelv fent említett rendelkezéseit. 

Az irányelvben foglaltak 

4. cikke előírja az azon területek különleges természetvédelmi területként való kijelölésére irányuló eljárás 

lefolytatását, ahol előfordulnak az irányelv által védett fajok és élőhelyek. 

6. cikkében foglaltak szerint, az adott természetvédelmi terület védelme érdekében, megfelelő vizsgálatot kell 

folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül a terület 

kezeléséhez, de akár önmagában, vagy más program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra. Az 

illetékes nemzeti hatóságok azután hagyják jóvá az érintett tervet, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem 

fogja hátrányosan befolyásolni a terület épségét. Amennyiben a területre gyakorolt kedvezőtlen hatások 

ellenére, fontos közérdeken alapuló, társadalmi vagy gazdasági jellegű kényszerítő okra figyelemmel mégis 

végre kell hajtani egy tervet, a tagállamnak minden szükséges intézkedést meg kell tennie a Natura 2000 

általános egységességének megóvása érdekében. Majd a tagállam az elfogadott kiegyenlítő intézkedésekről 

értesíti a Bizottságot. Ha elsődleges fontosságú élőhelytípust foglal magában és/vagy veszélyeztettet faj 

élőhelyéül szolgál, kizárólag az emberi egészséggel, a közbiztonsággal vagy a környezet szempontjából 

elsődlegesen fontos előnyökön alapuló szempontokat lehet érvényesíteni. 

A 12. és 13. cikk szerint a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a megadott állatok, és 

növények védelme érdekében, megtiltva: 

Állatok esetében: 

vadon élő példányaik szándékos befogását, megölését 

zavarásukat különböző életciklusaik alatt 

tojásaik szándékos elpusztítását, begyűjtését 

párzási, költő- vagy pihenőhelyek károsítását elpusztítását. 

Növények esetében: 

szándékos letépésüket, begyűjtésüket, levágásukat 

vadon begyűjtött példányaik tartását, szállítását, kereskedelmét. 



 Magyar Jogesetek  

 29  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A 16. cikk értelmében ha nincs más megoldás és az eltérés megengedése nem befolyásolja hátrányosan az 

érintett fajok populációit, akkor a tagállamok engedélyezhetik a fent foglaltaktól való eltérést az alábbiak 

érdekében: 

vadon élő állatok, növények, valamint természetes élőhelyeik védelme 

termést, állatállományt, erdőt, halastavat, vizeket érintő súlyos károk megelőzése 

közegészség, közbiztonság, gazdaság, környezet számára előnyös hatás elérése 

érintett fajok újbóli elszaporítását, visszahonosítását és ezzel kapcsolatos kutatás 

bizonyos  fajok esetében korlátozott befogás, begyűjtés, tartás engedélyezése. 

A jogvita és előzményei 

A Németországi Szövetségi Köztársasság az 1998-as szövetségi törvénnyel ültette át az irányelvet. Ezt a 

törvényt a természet védelméről és a táj megóvásáról szóló, 2002-es szövetségi törvény hatályon kívül helyezte 

és annak helyébe lépett. 2000-ben a Bizottság levélben felszólítást intézett a Német Szövetségi Köztársasághoz, 

hogy nyújtsa be észrevételeit az irányelv fent említett cikkeinek végrehajtására vonatkozóan. Erre válaszolt is a 

tagállam, azonban a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Német Köztársaság nem tette meg az 

irányelv hivatkozott rendelkezéseinek átültetéséhez szükséges intézkedéseket. Ezért indoklással ellátott 

véleményében hívta fel a tagállamot, hogy két hónapon belül hajtsa végre az abban megfogalmazott, szükséges 

intézkedéseket. A két hónapos határidő letelte után (2001) a tagállam vitatta a Bizottság által említett 

kifogásokat. Majd hatályba lépett a 2002-es szövetségi törvény, de a Bizottság mégis a kereset benyújtása mellet 

döntött (2003). 

A német kormány először a Bizottság keresetének elfogadhatatlanságára hivatkozott, mivel az nem vette kellően 

figyelembe a 2002-es törvény minden új rendelkezését, holott ezek biztosítanák, hogy a német szabályozás 

rendelkezéseit az irányelvvel összhangban alkalmazzák. Azonban, hogy a Bizottság minden módosítást 

figyelembe vett e csak a kereset megalapozottságára vonatkozik és nem annak elfogadhatóságára. Az pedig 

szintén nem teszi elfogadhatatlanná a keresetet, hogy a Bizottság a 2002-es törvényre hivatkozik, azért mert 

annak rendelkezései lényegüket tekintve azonosak az 1998-as törvényrendelkezéseivel. A Bíróság tehát a 

keresetet elfogadta. 

Az ügy érdeméről 

A keresete alátámasztására a Bizottság hat kifogásra hivatkozik, s ezek mindegyikét el is fogadta a Bíróság. 

1.: A 2002-es törvény a hatásvizsgálati kötelezettségből kizár egyes a védett területeken kívül megvalósított, s 

azokra káros tevékenységeket. Mivel csak akkor, vetnek alá előzetes hatásvizsgálatnak egy ilyen beavatkozást, 

ha az változást idéz elő a földfelszín formájában vagy annak használatában. Az irányelv viszont nem tesz 

különbséget a védett területen kívül vagy azon belül megtett intézkedések között, mindkettő esetében fontos az 

előzetes hatásvizsgálat. 

2.: Csak abban az esetben zárják ki a kibocsátást okozó berendezések engedélyezését, ha azok várhatóan 

jelentős hatással lesznek egy, az üzemelési hatókörben elhelyezkedő természetvédelmi területre. Viszont az 

ilyen hatókörön kívül okozott kibocsátást, az irányelv rendelkezéseit megsértve nem veszik figyelembe. 

3.: A Bizottság szerint az irányelvben foglaltak arra kötelezik a tagállamot, hogy ne csak a szándékosan, hanem 

a nem szándékosan elkövetett tevékenységeket is megtiltsák annak érdekében, hogy bizonyos állatfajok párzási, 

költő vagy pihenőhelyei ne sérülhessenek. Ezzel szemben a 2002-es német törvény bizonyos eltéréseket 

engedélyez a területeket védő szabálytól, azzal a feltétellel, hogy a tevékenység folytatása során nem szándékos 

károsítás történik. 

4.: A Német Köztársaság a 2002-es törvényben két olyan eltérést állapított meg egyes előírt tilalom esetében, 

amelyek nem tesznek eleget az irányelvben foglalt eltérési feltételeknek. 

5.: A tagállam növény-egészségügyi termékek felhasználására vonatkozó szabályozása nem veszi kellően 

figyelembe a fajok védelmét. Amikor a szövetségi törvényben felsorolják mely esetekben tilos a növény-

egészségügyi termékek használata, nem határozzák meg konkrétan és szigorúan az irányelvben előírt védett 

fajok veszélyeztetésére vonatkozó tilalmakat. 
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6.: A Bizottság felrója a Német Köztársaságnak, hogy három tartomány halászatáról szóló szabályozása nem 

felel meg az irányelvnek, mivel azokon bizonyos az irányelvben védettként megjelölt fajok halászatát nem 

tiltják. Mivel az érintett fajok Németországban fellelhetőek ezt a kifogást is elfogadta a Bíróság. 

Ítélet 

A németországi szövetségi Köztársaság nem teljesítette az irányelv 6. cikkének (3) bekezdéséből, továbbá 12., 

13. és 16. cikkéből eredő kötelezettségeit. S ezért pervesztes félként a Bíróság kötelezi a költségek viselésére 

Nemzetközi Jogesetek 

240/83 ADBHU 

a kereskedelem szabadsága nem abszolút; általános érdek korlátozhatja (+arányosság és diszkrimináció) 

A piaci szabadság és a környezet védelme közti érdekellentét. Mindkettő alapvető elv és jog. Ügyészség kontra 

használt olajat gyűjtők egyesülete. Ügyészség szerint a közösségi jog átvétele és értelmezése ellentétes volt 

annak céljával. Az érintett joganyag a hulladékolajokból származó veszélyről szól, értelmében a hulladékolajok 

gyűjtése és ártalmatlanítása, illetve hasznosítása engedélyköteles. Ügyészség szerint a hulladékolajat gyűjtők 

szövetsége jogellenes tevékenységre biztat, mivel a különböző létesítményekben egyéb üzemanyagokkal együtt 

történő elégetés engedélyköteles. Az Egyesület a piac szükségtelen korlátozására hivatkozik. 

A Bíróság vizsgálta, hogy a szabályozás hogyan érinti a piac szabadságát, ezen belül az áruk szabad mozgását, a 

verseny és a kereskedelem szabadságát. Vizsgálta továbbá, hogy a közösségi irányelv milyen közösségi 

érdekeket szolgál. Megállapította, hogy a szabályozás célja egyértelműen a környezetvédelem, hogy az 

engedélyi kötelezettség arra szolgál, hogy ne lehessen ellenőrizetlenül folytatni környezetre káros hatásokat 

Bíróság kimondta, hogy a kereskedelem szabadságának elvét nem lehet abszolút értelemben vizsgálni, hanem 

lehetséges annak korlátozása is, ha ezt a Közösség által is képviselt érdek indokolja. Ugyanakkor a szabályozás 

és diszkrimináció szempontjait is figyelembe kell venni, hiszen nem cél a kereskedelem korlátozása, csak a 

környezetvédelem megtartása. 

302/86 Dán palack-ügy 

az áruk szabad mozgása vs környezetvédelem. 

Dánia 1981-ben bevezetett kötelezése: sör és üdítőital csak visszaváltható betétekben forgalmazható, mégpedig 

csak a dán hatóságok által előzetesen elfogadottakban. Megtiltották a fém dobozok használatát. 1984-ben 

enyhítettek, már nem csak szabványos palackban lehetett forgalmazni azért, hogy a külföldi cégek is 

kipróbálhassák a piacot. Megszorítás: a forgalmazott mennyiség nem haladhatja meg a 3000 hektolitert, illetve 

betét-visszatérítési rendszer kialakításának kötelezettsége. 

A Bíróság vizsgálatának tárgya: az áruk szabad mozgása és annak korlátozási lehetősége környezetvédelmi 

szempontból. A Bíróság megállapította, hogy a környezet védelme olyan követelmény, mely korlátozhatja az 

áruk szabad mozgását, amennyiben ez arányos a kívánt céllal. A Bizottság nem látta bizonyítottnak az 

arányosságot. 

A környezetvédelmet szolgálja a betét-visszatérítési rendszer, ha az a cél, hogy újrahasznosítási rendszerrel 

csökkentsék a hulladék mennyiségét. Sőt a szabványos palack előírás sem ellentétes a követelménnyel. 

Az viszont már nem indokolható, hogy nem engedik, hogy a külföldi termelő maga szervezze meg a 

visszagyűjtést. A mennyiségi korlát pedig diszkriminatív, így a Bíróság jogellenes ítélte a 3000 hektóliteres 

korlátozást, mert az aránytalan a kitűzött céllal. 

„A Közösség semmilyen tevékenysége nem lépheti át e szerződés céljainak eléréséhez szükséges mértéket.” 

Maastrichti szerződés 

380/87 Comune Önkormányzat 

hulladék 

A jogeset problémája annak a megítélése, hogy mennyiben lehet piackorlátozó intézkedéseket tenni 

környezetvédelmi szempontból és ezen intézkedés megtételére az Önkormányzatoknak van-e joguk. 1987-ben 
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Comune polgármestere megtiltotta, hogy területén a biológiailag le nem bomló táskákat, vagy hasonló 

csomagolásokat alkalmazzanak arra a célra, hogy a fogyasztók abban vigyék haza a bevásárolt árut, valamint 

megtiltotta a műanyag zacskók forgalmazását is. (kivéve a hulladékgyűjtésre használt zacskók) Ezen termékeket 

termelő cégek megtámadták ezen önkormányzati rendeletet, arra hivatkozással, hogy az ellentétes a Közösségi 

joggal. A problémára a Bíróság az alábbi válaszokat adta: 

mivel az EU hulladék direktívája célul tűzte ki a hulladék keletkezésének megelőzését, így egyes termékek 

forgalmának korlátozása, vagy betiltása megfelel az irányelv céljainak. A Bíróság szerint senkinek sincs alanyi 

joga arra, hogy ilyen tasakokat használjon, vagy forgalmazzon. 

A fentiekben jelzett szabályt akár helyi Önkormányzat is elfogadhat, hiszen a helyi Önkormányzatok is 

rendelkeznek széles körű jogokkal szűkebb környezete megvédése érdekében. Tehát az Önkormányzat 

korlátozó rendelkezése nem áll ellentétben az Eu követelményrendszerével. 

Az Önkormányzat rendelete azért esik az EU direktíva rendelkezései alá, mert ugyan nem hulladékot, hanem 

terméket szabályoz, de a hulladék megelőzésének céljával. Ezzel együtt a bíróság felhívta a figyelmet arra is, 

hogy ilyen rendelkezésről a bizottságot tájékoztatni kell. 

C-2/90 számú ügy, Bizottság-Belgium (Wallonia) 

Ezen ügy részben a szubszidiaritás, részben az arányosság elvének értelmezésére alkalmas. Belgium Wallonia 

tartományának kormánya megtiltotta, hogy más tagállamból, illetve más tartományából származó hulladékot a 

tartományban lerakjanak. A Bíróság ebben az ügyben egyebek között megállapította, hogy a nemzetközi 

szállítás érdekében a Közösségnek van elsődleges joghatósága, a belga jog csak ezzel összhangban rendelkezhet 

a végrehajtásról, nincs lehetőség az általános feltétel nélküli tilalomra, a szállítást engedélyhez és bejelentéshez 

kell kötni. A nemzetközi szállítás esetén tehát a megfelelő szabályozási szint a Közösségi szint. 

„Lotto zero” 

Ebben az ügyben a hatásvizsgálattal kapcsolatos eljárást a regionális jogalkotók eltérően szabályozták és 

értelmezték a közösségi jogtól. „Az a tény, hogy a tagállamoknak a megelőző bekezdések mérlegelési jogkört 

engednek a mondott esetekben, de elégséges indok arra, hogy egyes projekteket az Irányelv hatásvizsgálati 

eljárási köréből kizárjanak.” A bíróság ítélete megállapította, hogy az adott esetben tény, hogy a tagállamoknak 

van mérlegelési jogköre, azonban az Irányelv céljainak érvényesülését a tagállami döntés nem áshatja alá, 

vagyis az Irányelvtől nem lehet eltérni. 

C-435/97 Bolzano repülőtér-ügy 

A jogeset problémája az, hogy a környezetvédelem egyes részletes rendelkezései abban az esetben is 

alkalmazandóak, ha egy olasz regionális parlament ezzel nem összhangban álló módon jár el. A Bolzano-St. 

Jacob repülőtér katonai repülőtér volt, melynek működéséről és fejlesztéséről – potenciális turisztikai szerepét 

felismerve – Bolzano tartomány regionális törvényt alkotott. A döntést arra alapozta, hogy az EK környezeti 

hatásvizsgálatról szóló irányelve lehetőséget ad arra, hogy jogalkotási aktussal fogadjanak el létesítési terveket, 

ez esetben egyes eljárási feltételeket (így például kevésbé fontos a társadalmi részvétel szerepe) nem kell 

betartani. A környezetvédelmi szervezetek közigazgatási Bíróság előtt támadták meg a tartományi jogi aktust 

arra hivatkozással, hogy az számos kérdéssel nem foglalkozik, így például a zajhatásokkal, levegő tisztasággal, 

márpedig ezek egy reptér esetén meghatározó jelentőségűek. A Bíróság megállapította, hogy a hatásvizsgálati 

eljárás tartalmi elemei kiemelkedően fontosak a környezet védelme és a polgárok jogainak védelme 

szempontjából, így a szabályozás csak akkor megfelelő, ha ezen tartalmi  követelmények érvényesülnek benne, 

így a tartományi jogalkotási aktus nem mellőzheti az irányelv követelményeit, amelyek tételesen pontosan 

meghatározzák a vizsgálandó szempontokat. 

207/88 Vessoso és G. Zanetti elleni büntető ügy 

Az alapvető jogi probléma az volt, hogy a hulladékokról szóló EU irányelvekben a hulladék fogalmát miként 

kell értelmezni. Két direktívát vizsgáltak: a hulladékos keretdirektívát és a mérgező és veszélyes hulladékról 

szóló direktívát. Kérdés: a hulladék megkülönböztetése a gazdaságilag még hasznosítható anyagoktól. A 

direktíva szerint mindaz hulladék, amitől birtokosa megszabadul, meg kíván vagy köteles megszabadulni. 

Az ügyben született döntés arról szólt, hogy ha valaki a hulladékot gazdaságilag hasznosítani kívánja, attól az 

anyag még hulladék marad, így kezeléséhez, gyűjtéséhez engedélyre van szükség. Márpedig a további 
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hasznosításhoz gyűjtésre, szállításra, tárolásra, kezelésre van szükség, melyek mind engedélyköteles 

hulladékgazdálkodási tevékenységek. 

Az eset tanulsága az, hogy a hulladék fogalmát nem lehet teljes pontossággal meghatározni, hanem ehhez 

szükséges a birtokos szándékának, illetve az ő szándékát érintő jogi kötelezettségeknek a megismerése is. 

293/97 Standley és Metson 

A fent említett irányelv azt írja elő, hogy a farmerek és azok egyesületei alakítsanak ki olyan mezőgazdasági 

gyakorlatot – jó mezőgazdasági gyakorlat kódex – és olyan akcióprogramokat, amelyek révén a túlzott trágya és 

műtrágya feldolgozás csökkenthető, ezáltal pedig a vizekbe jutó káros nitrát mennyiség is csökken.   

A farmerek véleménye szerint azonban a terhek egyoldalúan érintik a mezőgazdaságot, mert nem csak a 

mezőgazdaságból származhat nitrát-szennyezés. Az alábbi alapelveket tartják sértetnek: 

arányosság: más szennyező források nem jelennek meg; 

szennyező fizet elv: csak a farmereknek kell fizetniük; 

nem érvényesül a szennyezés forrásnál történő megakadályozása, mert más súlyosabb források nem kerülnek 

elő; 

tulajdonhoz való jog: ha a teljes gazdasági teher őket érinti, nem gyakorolhatják szabadon jogaikat. 

9/00 Palin Granit 

Gránit kőbánya, Q 11 és 16 is alkalmazható, kezelési vagy hasznosítási művelet a maradékanyag tárolása, 

anyagi előny→termék, bizonytalan idejű tárolás és szennyezés-vszély→hulladék. 

A felszíni Cr-bánya területén több százezer tonna hulladék keletkezik. A meddők anyaga hulladék vagy sem 

(előfordulhat már benne Cr nyomokban). A itt keletkezett meddőt vissza akarják tölteni. Mi a valószínűsége az 

Egyébként hulladéknak minősül. 

C-57/89 Leybucht-ügy 

A védett területek kijelölése tagállami jog. „a Közösség számára értékesnek” kell lenniük. A már védetté 

nyilvánított területekre, azok természetes állapotának megőrzése szigorú előírások vannak. Cél a területek 

természetes állapotának megőrzése. A tagállamoknak nincs joguk a már védetté nyilvánított területek 

csökkentésére. a védetté nyilvánítást követően a védelmet már a közösségi jog biztosítja. 

A tagállamoknak csak kivételes esetekben van jogkörük a védett területek kiterjesztésének csökkentéséhez. 

Jogilag csak akkor indokolt, ha közérdekhez kapcsolódik, ami magasabb mint az ökológiai érdek. A gazdasági 

és a rekreációs érdek nem ilyen. 

C-44/95 Lappel Bank ügy 

A vadon élő madarak védelmére vonatkozó irányelv értelmezése kapcsán ebben az esetben az EK Bizottsága 

Németország ellen lépett fel. A nemzetközi jelentőségű vadvizekről szóló 1973-as évi ramsari egyezmény 

védetté nyilvánította a Wadden tenger területét. E területen kikotort iszapot helyeztek el, növelve ezzel a terület 

magasságát. Cél volt a Leybucht nevű 2800 hektár kiterjedésű öblében meglévő gát megnagyobbítása. 

A Bizottság álláspontja, hogy a partvédelem érdeke kivételesen elfogadható cél, de csak a minimális mértékű 

zavarás elfogadható. 

A gátépítésnek azonban a partvédelemnek más célja is volt: lehetővé kívánta tenni a halászhajók közlekedését 

az öbölben. Ez olyan gazdasági érdek, ami nem lehet fontosabb közérdek. 

Végül mégis pozitív ökológiai hatása volt a munkálatoknak. A gát bővítése lehetővé tette az öblön keresztül 

vezető két hajózási csatornát, a Leybucht minden zavarástól mentes övezetté válhatott. Ezenkívül a gátépítés 

nyomán a tenger felé nyitottá lehetett tenni egy addig elzárt területet, ami az apály-dagály miatt ökológiailag 

értékes sós területté válhatott. 
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182/89 CITES-ügy: Bizottság & Franciaország 

A veszélyeztetett fajok védelme, a CITES végrehajtása tárgyában (6000 db Bolíviából származó vadmacskabőr 

ügye) 

Franciaország CITES tag, rendelet melléklete kimondja, veszélyeztetett de nem kipusztulóban lévő fajok 

egyedei importálható, de a faj megőrzésére a tevékenységgel nem lehet veszélyt hozni. Bíróság kimondta a 

rendelet alapján „meggyőző bizonyíték” kell, hogy nem káros a tevékenység a faj szempontjából. 

Valószínűsíthető, hogy a példányokat csak a bőrük kikészítése céljából történt elejtése veszélyezteti a fajt. A 

moratórium alatt kiállított engedélyek és a bolíviai kormány szándéka a vadmacska fajták kereskedelmének 

korlátozására, a francia hatóságok nem juthattak arra a következtetésre, hogy az állatok elejtése nem 

veszélyezteti a faj állományát. 
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