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Az európai környezetpolitika születése 

 A környezetvédelem, mint társadalmi gondolkodás és 

 tevékenység kialakulása – az 1960-as évek vége, 70-es évek 

 elejéhez köthető. 

 

 Előzményei: 

• Az ipari társadalom átalakulása fogyasztói (posztindusztriális) 
társadalommá, - demokrácia kiszélesedése, kommunikatív társadalom 
kialakítása, új fogyasztói igények megjelenése. 

• Társadalmi mozgalmak kiszélesedése, média szerepe meghatározóvá 
válik. 

• A fenti folyamatok megindulásával egy időben a környezetvédelem, a 

• fenntartható gazdasági fejlődés, az ökológiai egyensúly, valamint a 

• biogazdálkodás társadalmi igénnyé váltak. 
 



 Környezetpolitika - a környezetvédelem, mint társadalmi cél 

összehangolása az egyéb társadalmi alrendszerek céljaival, érdekeivel. 

 

 1969 – U. Thant – szorgalmazza az első környezetvédelmi konferencia 

összehívását 

  

 „Az emberiség történelme során most első ízben vagyunk tanúi egy olyan 

világviszonylatú válság kibontakozásának, amely mind a fejlett, mind a 

fejlődő országokat érinti; az emberi környezet válságáról van szó. Ha a 

jelenlegi irányzatok továbbra is érvényesülnek biztosra vehető, hogy 

veszélybe kerül az élet a földgolyónkon. Ezért sürgősen fel kell hívni a 

figyelmet azokra a problémákra, amelyek megakadályozhatják az 

emberiséget abban, hogy a legmagasabb rendű törekvéseinek 

megvalósulását lehetővé tevő környezetben élhessen.” (U. Thant, 1969)    

 

 



Az Európai Közösség környezetpolitikájának céljai 

 1973 – első környezetvédelmi akcióprogram 

 

 Általános cél:  
 

 „A Közösség polgárai életkörülményeinek, életminőségének, környezetének 
és életfeltételeinek javítása. E politikának a legjobb életfeltételeket nyújtó 
környezet megteremtésével kell segítenie az embert szolgáló növekedést, 
és e növekedést össze kell egyeztetnie a természeti környezet 
megőrzésének egyre növekvő szükségességével.” 

  

 Ennek érdekében szükséges: 

 - a szennyezés és a környezeti problémák megelőzése, csökkentése, 
megszüntetése, 

 - az optimális ökológiai egyensúly fenntartása, a bioszféra védelme, 

 - a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás. 

 
 



 A modern környezetvédelem az Európai Unióban három 

dimenzióban jelenik meg: 

   - a természeti környezet; 

   - a gazdasági szféra; 

   - a társadalmi kapcsolatok; 

  

 Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független 

sajátságokkal rendelkezik. Az EU azonban nem egy kizárólagos 

törvényhozói, végrehajtói és pénzügyi hatalommal bíró nemzeti 

kormány, hanem ezen hatalmi ágakat a tagállamokkal megosztva 

gyakorolja.  



 

 Az EU környezetpolitikája etikai, jóléti és gazdasági megfontolásokon nyugszik. 

 

 Az etikai érv – mély ökológiai (deep ecology) szemlélet: 

 A posztmodern etika és természetjog véget kíván vetni annak az eltúlzott 
antropocentrikus szemléletnek, amely egyedüli értékként csak azt fogadja el, 
amelyhez az embernek közvetlenül érdeke fűződik. Az etikai érv azon a feltevésen 
alapul, miszerint a természet a belőle közvetlenül vagy közvetetten származó 
gazdasági érték mellett ún. belső értékkel rendelkezik, s mint olyan védelemre 
érdemes.    

 

 A jóléti érv – felszíni ökológiai (shallow ecology) szemlélet: 

 Az Alapszerződés a közösségi környezetpolitika célját az emberi egészség 
védelmében jelöli meg. A jóléti érv alapja a környezeti állapot romlása ás az emberi 
egészség közötti összefüggés: a rossz minőségű ivóvíz betegségek terjedéséhez 
vezethet, a rossz levegőminőség hozzájárul a légzési rendellenességek 
kialakulásához, a zaj pedig növeli a stresszt.  

 A környezetpolitika szükségességének másik oka a nemzetközi együttműködést 
kiváltó problémák léte.   

 



 Az országhatárokat átlépő szennyezések és az ebből 
származó kockázatok és az egészségügyi hatások 
könnyebben kezelhetők egy regionális koordináló 
testület (pl.: EU), mint az egyes nemzetállamok által.  

 

 Ugyanez vonatkozik a globális közjavak – pl. ózonréteg 
és a föld éghajlata – védelmére.  

 

 



 Gazdasági szempontok - profán szemlélet – Az Európai Közösség 
mindenekelőtt gazdasági szervezet. Azaz feltétlenül hangsúlyozni 
kell, hogy mivel nem környezetvédő szervezetről van szó, céljaitól 
és szemléletétől sem várható el a környezeti érdekek 
kizárólagossága. 

 

• 1960-as évek vége – első környezetvédelmi jogszabályok születése 
(a kereskedelem előtti akadályok elhárítása érdekében) 

• Veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és 
cimkézéséről szóló direktíva (67/548/EEC), 

• Motoros járművek zajszintjéről szóló direktíva (70/157/EEC), 

• Motoros járművek levegőszennyezéséről szóló direktíva 
(70/220/EEC). 



Az Európai Közösség környezetpolitikájának alapelvei 

 Az Európai Közösség legfontosabb környezetvédelmi alapelvei 1987-ben 
kerültek be a Római Szerződésbe. 

 

 A megelőző védelem elve és a környezetkárosítást kiváltó okok 
leküzdésének elve: 

 - A környezetpolitika akkor működik hatékonyan, ha az a szennyezés 
vagy a környezeti ártalmak forrására irányul. 

 - 1985 óta környezeti hatásvizsgálatok elvégzése és környezeti 
hatástanulmányok elkészítése a környezetterhelő beruházások 
megkezdése előtt, illetve a már folyamatban lévő tevékenységek 
környezetvédelmi felülvizsgálatának elvégzése.  

 

 A környezetvédelmi szempontok integrálásának elve:  

 - A prevenció legfontosabb eszközeként a környezetvédelmi szempontok 
gazdaság-, társadalompolitikai döntéseknél történő  hangsúlyos 
figyelembevételét nevezi meg. 

 
 



 A szennyező fizet elv: (PPP-elv – Polluter pays principle) 

 - A környezetszennyező a károkozásával kapcsolatos ellenőrzési és 
adminisztratív költségeken túl köteles vállalni a környezeti károk 
megakadályozásának és megszüntetésének költségeit is. 

 

 Állami felelősség- és kötelezettségvállalás elve: 

 - A környezetvédelmi kérdésekben az államot és az állami szerveket 
közvetlen és közvetett felelősség egyaránt terheli. 

 

 A nemzetközi együttműködés elve: 

 - A tagállamok környezeti politikáit, nemzeti környezetvédelmi programjait 
a Közösségen belül harmonizálni kell. A Közösségnek és a 
tagállamoknak környezeti politikájukban figyelembe kell venniük a fejlődő 
országok érdekeit, továbbá a környezetvédő nemzetközi szervezetekben, 
fórumokon a Közösségnek a tagállamok által közösen kialakított 
álláspont alapján aktívan, kezdeményezően kell fellépnie. 

 



 Az egyéni és kollektív részvétel elve és az együttműködés elve: 

 - A Közösség kívánatosnak tartja az együttműködést az állam, a 
környezetet használó és a társadalom között, valamint az állampolgárok 
egyéni és kollektív részvételét a környezetvédelmi döntések 
előkészítésében és az adott tevékenységek ellenőrzésében. 

 

 A távlati gondolkodás elve: 

 - Az előbb felsorolt elvek majdnem mindegyikében megjelenik. 
Hangsúlyozza a természeti erőforrások ésszerű, az ökológiai egyensúlyt 
nem károsító felhasználásának fontosságát. 

 

 A szubszidiaritás elve: 

 - A környezeti döntések meghozatala előtt szükséges a cselekvés 
optimális szintjének (helyi, regionális, nemzeti, közösségi, nemzetközi) 
kijelölése, aszerint, hogy mely szinten oldható meg leghatékonyabban az 
adott probléma. 

 



 A fenntartható fejlődés elve: 

 - Az alapelv törvénybe iktatásával a Közösség vállalta, hogy minden 
környezetet érintő ökológiai, gazdaság- és társadalompolitikai döntéseibe 
beépíti a fenntarthatóság kritériumát. 

 

 A környezetvédelem tervszerű alakításának elve: 

 - A tagállamok alakítsák ki környezetpolitikai koncepciójukat, nemzeti 
környezetvédelmi programjaikat, az egyes környezeti problémákra, illetve 
környezeti elemekre készítsenek közép és hosszú távú cselekvési 
programokat. 

 

 A maximális védelem elve és az elővigyázatosság elve: 

 - A társadalom a folyamatok kedvezőtlen alakulására készüljön fel, a 
döntéshozók a védelem fokát a legkedvezőtlenebb prognózishoz igazítva 
alakítsák ki. A Közösség célja a magas szintű környezetvédelem, 
amelynek fontos eszköze a legjobb elérhető technológia alkalmazása 
(Best Available Technologies – BAT). 

 
 



Környezetvédelmi alapelvek, mint a közösségi politika 

alkotmányos elvei 

 A Maastrichti Szerződés a szubszidiaritás elvét az 

Európai Közösség általános politikája részévé tette. 

 

 Az Amszterdami Szerződés a fenntartható fejlődés és 

a környezetvédelmi szempontok integrálásának elvét 

iktatta be a közösségi politika alkotmányos 

követelményei közé. 



 A környezetvédelmi szabályozás módszertani rendszere lehet: 

 - Szektorális szabályozás – a környezetvédelem önálló szektorként elkülönül a társadalom 
egyéb alrendszereitől. 

 - Integrált szabályozás – egy környezeti probléma, veszélyforrás egyszerre több környezeti 
elemet is érint. 

 

 A környezetvédelmi szabályozás alapulhat mennyiségileg is mérhető előírásokon vagy 
technológiai követelményeken:  

 - Előírhat egy megengedhető konkrét, kvalifikált határértéket, 

 - Alkalmazhat technológiára vonatkozó követelményeket (BAT). 

 

 A környezetvédelmi szabályozóeszközök legáltalánosabb csoportosítása: 

 Hagyományos módszereken alapuló 

 - közvetlen (engedélyezés, kötelezés, tiltás, ellenőrzés) 

 - közvetett (szankciók) 

 Piaci módszereken alapuló 

 - gazdasági terhekkel ösztönző (adók, illetékek), 

 - jutalmakkal ösztönző (emblémahasználat, szubvenciók), 

 -egyéb piaci alapú mechanizmusok. 

A környezetpolitika szabályozóeszközei 



A környezetvédelmi jogszabályok 

Direktíva (Directive) Rendelet (Regulation) Döntés (Decision) 

A környezetvédelmi jogszabályok 

leggyakrabban használt típusa. 

A környezetvédelmi jogszabályok 10%-a 

rendelet. 

Direktívák vagy rendeletek 

kiegészítéseként gyakran 

használják. A környezetvédelmi 

területén nem túl gyakoriak. 

Általános célkitűzéseket, irányelveket 

fogalmaz meg. 

Konkrét lépéseket ír elő. Specifikusak és nagyon 

részletesek. 

Esetenként megengedett bizonyos 

mértékű eltérés tőle. 

Minden változtatás nélkül kötelező az 

alkalmazásuk. 

Minden változtatás nélkül kötelező 

az alkalmazásuk. 

A direktívában megjelölt időponttól 

hatályos. 

 

A rendeletben megjelölt időponttól 

hatályos. 

A kézhezvétel időpontjától lép 

hatályba. 

Előírt határidőn belül a nemzeti 

jogrendbe át kell ültetni tetszőleges, de 

kötelező érvényű szabályokkal. 

 

Vissza kell vonni minden a nemzeti 

jogalkotásban velük szemben álló 

jogszabályt. 

Hatókörében és alkalmazásában 

koncentrált. 

Gyakorlati alkalmazásukra a 

tagállamokban a direktíva valamilyen 

nemzeti jogszabállyal való felcserélése 

után, annak hatályba lépését követően 

kerül sor. 

Gyakorlati alkalmazásuk a 

tagállamokban a rendelet hatályba 

lépését követően azonnal kötelező. 

Gyakorlati alkalmazásuk a címzett 

felekre nézve a döntés hatályba 

lépését követően azonnal kötelező. 



• A direktíva speciális típusa a keretdirektíva, amely 

általános alapelveket, követelményeket fogalmaz meg, 

és amely egy komplex környezeti probléma megoldására 

egyszerre több gazdasági szektor, társadalmi alrendszer 

számára tartalmaz előírásokat. 

 

• Ajánlások – nem kötelező érvényűek. 

 

 



Gazdasági szabályozóeszközök a Közösség 

környezetpolitikájában 

Szubvenciók 

 - anyagilag ösztönzik az új, környezetbarát technológiák alkalmazását, 

 - támogatják a környezetbarát mezőgazdasági gyakorlat bevezetését, 

 - támogatják a megújuló piaci erőforrások piaci bevezetését, 

 - támogatják az újrahasznosított termékek piaci versenyképességét, 

 - ösztönzik az ökotermékek gyártását és piaci helyzetét. 

 

Ökoadók 

 - Az Európai Unió tagállamai nem egységesek az ökoadók alkalmazásában. 

 - Számos tagállam vetett ki új környezetvédelmi adókat, elsősorban az elsődleges 
energiahasználatra, a CO2 és az egyéb gázok (SO2, NO2) kibocsátására. 

 

Ökocimke 

 - Környezetbarát termékjelzés – tájékoztatja a vásárlókat egy adott termék, 
szolgáltatás környezeti jellemzőiről és így befolyásolhatja a környezettudatos 
fogyasztói döntést. 

 



 - Az EU 1992-ben hozta létre saját ökocimke rendszerét. A közösségi 
 ökocimkét azok a termékek kaphatják, amelyek teljes életcikluson 
 keresztül megfelelnek a specifikus környezetvédelmi előírásoknak. 

 - A környezetbarát termékjelzést egy megadott termelési időszakra 
 adják és a termékjelzés használata díjköteles. 

 
Környezeti menedzsment (KMR) 

 - A 70-es évek végén, 80-as évek elején az Egyesült Államokban 
 jelent meg a vállalati környezeti teljesítmény-értékelés. 

 - Az Európai Unió az 5. Akcióprogram idején alkotta meg a 
 93/1836/EEC számú rendeletét a „termelő vállalatok önkéntes 
 részvételéről a környezeti menedzsment és környezeti vállalati 
 vizsgálat közösségi rendszerében” címmel – Environmental 
 Management and Audit Scheme – EMAS 

 - A szabályozás célja a környezeti teljesítmény állandó, folyamatos 
 javítása, melynek elérése érdekében:  



• A vállalat kiépíti a környezeti menedzsment rendszert, 

• Meghatározott időnként értékeli a környezeti teljesítményét, 

• Környezeti politikájában, környezeti programjában megfogalmazza a 
javításhoz szükséges változtatásokat, 

• Értékeli az előzetesen kitűzött célok hatékonyságát, 

• Értékeli, hogy a KMR megfelel-e az EU szabályozásában előírt 
feltételeknek. 

• Az EMAS-t önként alkalmazó vállalatok kötelesek rendszeres környezeti 

• felmérést és időszakos vállalati környezet-átvilágítást végezni. 

 

A vállalati környezetmenedzsment előnyei: 

• Megtakarítást és költségcsökkentést eredményez, 

• Csökkenti annak kockázatát, hogy a környezetvédelmi szavatosság 
következtében veszteségeket szenvedjenek a jövőben, 

• Könnyebb lesz a piacok megszerzése és megtartása egy környezetkímélő 
gyártmányválaszték segítségével, 

 

 
 



 - Fokozza a munkatársak kreativitását és érdekeltségét a környezetvédelmi 
és szociális szempontból egyaránt kedvező munkafeltételek létrehozásával, 

 - Elkerülhetők lesznek a későbbi környezet-helyreállítási költségek, 

 - Mérséklődnek a hulladékkezelés költségei, 

 - Javul az adott gazdálkodó szervezetről kialakult kép, 

 - Jelentős mértékben megnövekednek a különféle környezetvédelmi 
támogatások megszerzésének esélyei. 

 

 Szennyezési jogok kereskedelme 

 - Az állam meghatározott áron a környezethasználók felé értékesíti egy 
adott szennyezőanyag maximális kibocsátásának jogát. Ezt követően pedig 
a szennyezési jogok szabad piaci kereskedelme révén az egyes 
környezethasználók maguk dönthetnek arról, hogy az általuk birtokolt 
szennyezési kvótákat hogyan használják fel. Az a környezethasználó, aki 
nem használja fel a számára engedélyezett szennyezést, értékesítheti 
azokat olyan termelőknek, akik igénylik a többletkibocsátást. 

 



 Környezetvédelmi szabályozás a nyilvánosság 

erejével 

 - A 90/313/EEC „a környezeti információkhoz való 

hozzájutás szabadságáról” szóló direktíva alapján az 

állami hatóságok kötelesek a környezetre vonatkozó 

információkat minden olyan személy rendelkezésére 

bocsátani, aki ezt kéri. 

 
 



Környezetvédelmi akcióprogramok 1973-1992 között 

 1. Akcióprogram (1973-1976) 

• Az akcióprogram középpontjába került a vízvédelem, azon belül a Rajna, a 
Temze, a Bódeni-tó és a tengerek tisztaságának kérdése. 

• Kiemelt célágazata volt az energiaipar, valamint a hulladékgazdálkodás 
kérdése.  

 

 2. Akcióprogram (1977-1981) 

• Minőségi szabványokat alakítottak ki az ivóvízre és a talajvízre. 

• Új területek: a természetvédelem és a zajterhelés elleni védekezés. 

 

 3. Akcióprogram (1982-1986) 

• A feladatok a megelőzés irányába tolódtak el, elkészült a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló direktíva. 

• A súlypont a vízvédelemről a levegővédelemre helyeződött az akcióprogram 
idején. 

 

 

 

 
 



 4. Akcióprogram (1987-1992) 

• Elsősorban vízvédelemmel, levegővédelemmel, zajterhelés elleni 
védekezéssel, a hulladékgazdálkodás- és ártalmatlanítás kérdéseivel, ipari 
kockázatokkal, nukleáris biztonsággal, genetikailag módosított anyagokkal 
kapcsolatos problémákkal foglalkoztak. 

• Számos vízvédelmi kibocsátási szabványt alkottak. 

• Környezetvédelmi információkhoz való hozzájutás joga direktíva 
megszületése. 

• 1990-ben felállították az Európai Környezeti Ügynökséget, melynek feladata 
az európai környezeti adatok összegyűjtése, környezeti állapotjelentések 
készítése. 

 

 Az akcióprogramokkal kapcsolatos problémák 

- 1991 – az Európai Környezeti Ügynökség az ENSZ szakosított 
intézményeivel közösen elindította az ún. Dobris-vizsgálatot, a legsúlyosabb 
környezeti problémák feltárásának érdekében. 1993-ra a részeredményekből 
már látszott, hogy az Európai Közösség a környezetpolitikai intézkedések 
ellenére lassú, de folyamatos rosszabbodás 



következett be a környezeti állapotában. Hiányoztak a konkrét célok, a 

határidők és az érintettek megnevezései. A környezetvédelmet nem 

sikerült a különböző társadalmi alrendszerek döntéshozatalába 

integrálni. 

 

 5. Akcióprogram (1993-2000) – fordulópont 

• Konkrét célokat, intézkedéseket, eszközöket jelölt meg, teljesítésük 

pontos határidejével és a résztvevők megnevezésével.  

• Kiszélesítette a környezetpolitikai eszközök skáláját. 

• Folytatódott a környezetpolitikai intézményrendszer kiépítése, három 

stratégiai csoport létrehozásával: Általános Konzultatív Fórum, 

Megvalósítási Hálózat, Környezetpolitikai Felülvizsgálati Csoport. 



Köszönöm a figyelmet! 


