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A környezeti elemekre irányuló környezetpolitika 

1. Levegővédelem 

 - A szabályozás két leggyakoribb fajtája: 

 a.) A légszennyező anyagok kibocsátási (emissziós) értékeinek 
meghatározása, valamint a kibocsátott szennyező anyagokra előírt 
levegőminőségi normák (immissziós határértékek). 

 b.) Az újabb előírások viszont már az integrált környezetkímélő technológiák 
bevezetését és termékek gyártását szorgalmazzák. 

 

2. Az ózonréteg károsodása 

 - Az Európai Közösség 1988-ban csatlakozott a sztratoszférikus ózon 
csökkenésének megállítását célzó nemzetközi egyezményekhez (Bécsi 
Egyezmény, Montreáli Jegyzőkönyv), és célul tűzte ki a CFC-k és a halonok 
gyártásának fokozatos megszüntetését. A HCFC-k teljes kivonását 2030-ra 
tervezik. 

 - Az ózonbontó anyagok légköri koncentrációja 1994-ben mutatta a valaha 
mért legnagyobb értéket Európában, ezt követően csökkenni kezdett. 



3. Üvegház-gázok kibocsátása és globális klímaváltozás 

 - 1992 – Riói Környezetvédelmi Világkonferencia – Éghajlatváltozási 

Keretegyezmény, 

 - 1997 Kyotói Jegyzőkönyv – rögzítették a jegyzőkönyvet aláíró tagállamok CO2 

csökkentési kötelezettségeit. (Ebben az Európai Közösség vállalta, hogy szén-dioxid 

kibocsátását 2008-2012 között az 1990-es bázisév kibocsátásához képest 8%-kal 

csökkenti.) A csökkentés érdekében az energiaszektor modernizációja jelentős 

anyagi támogatást kapott a Strukturális Alapokból. 

 

4. A környezet elsavasodása 

 - Az Európai Közösség területének több mint 60%-a – különösen Észak-Európa  a 

környezet savasodása által súlyosan érintett, ezért a SO2 és a NOx kibocsátások 

erőteljes csökkentése kulcsfontosságú. 

 - A Közösség legtöbb tagállamában az 5. Akcióprogram idején csökkent a kén-dioxid, 

az illékony szerves vegyületek és – kisebb mértékben, de ugyancsak csökkent – a 

nitrogén-oxidok kibocsátása. Ezt a sikert azonban teljes mértékben negligálja a 

közlekedés drámai növekedéséből származó levegőszennyezés. 

 



5. A vízvédelem 

 - A közösségi környezetpolitika a legnagyobb eredményeket az ipar által okozott 
vízszennyezés csökkentésében érte el. 

 - 2000 – vízügyi keretdirektíva (2000/60/EEC) – a jogszabály legfontosabb tartalmi 
elemei a következők: vízkészlet-gazdálkodás, természetes ökológiai állapot védelme, 
vízmennyiség gazdálkodás, vízminőség védelem. 

 - A tagállamoknak el kell készíteniük a vízgyűjtő-gazdálkodási terveiket.  

 - A költségmegtérülés elve alapján 2010-ig a víz árába be kell építeni a tiszta víz 
előállításának valós költségeit. 

 

6. A vízszennyezés és vízfelhasználás 

 - Az erősen szennyezett vizű folyók száma jelentősen csökkent az Európai Unióban. 
Ennek oka, hogy a folyókat szennyező pontszerű források száma csökkent. 

 - A folyók szervesanyag-tartalma 50-80%-os csökkenést mutatott az elmúlt 15 évben, 
nitrát-koncentrációjuk azonban 1980 óta folyamatosan növekszik, döntően a 
mezőgazdaság magas nitrogén-felhasználása miatt. 

 - Komolyabb vízhiány az Európai Unió déli tagállamaiban jelentkezik. 
 



7. A tengerek és a tengerpartok védelme 

 - A tengerpartok 85%-a közepesen és erősen veszélyeztetett a környezetterhelés 
szempontjából az Európai Unióban. 

 - Az 5. Akcióprogram minden törekvése ellenére az Európai Unió tengerpartjain a víz 
minősége nem javult és az integrált tengerparti környezetmenedzsment sem valósult 
meg. 

 

8. A biodiverzitás megőrzése 

 - A magas biodiverzitású területek aránya az Európai Közösség tagállamaiban 
folyamatosan csökken. 

 - Általános jelenség az Európai Unióban, hogy a környezet károsodása, a tájidegen 
fajok behurcolása elsősorban a degradációra utaló, illetve a tág tűrőképességű fajok 
arányát növeli, míg a természetességre utaló fajok és a szűk tűrőképességű 
specialisták aránya folyamatosan csökken. 

 

9. Természetvédelem 

 - 1973 – veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelméről szóló washingtoni 
egyezmény, 

 - 1979 – az európai vadon élő állatok és természetes élőhelyek védelméről szóló 
berni egyezmény, 



 - 1979 – a vadon élő állatok vándorló fajainak megóvásáról szóló bonni 
egyezmény, 

 - 1992 – a biodiverzitás megőrzéséről szóló riói nemzetközi egyezmény. 

 - Natura 2000 program – az európai ökológiailag különösen fontos 
élőhelyek hálózatát kívánja létrehozni ökológiai folyosókkal 2004-re. 

 

10. Tájvédelem és területhasználat 

 - 1996 – Alpok Egyezmény – az alpesi ökoszisztéma megmentését célozták 
meg. 

 - 2078/92 EEC rendelet – az Európai Közösség valamennyi tagállamában 
kötelezővé tette olyan támogatási rendszerek bevezetését, amelyek 
elősegítik a környezet-, természet- és tájvédelmi célok integrálását a 
mezőgazdasági tevékenységekbe. 

 - ESA hálózat – olyan természetvédelmi szempontból értékes területeket 
tartalmaz, amelyeken a természeti értékek fennmaradása az extenzív 
mezőgazdasági termelési gyakorlat függvénye. A hálózat elemei részben a 
védett területek között ökológiai folyosóként, részben pedig körülöttük 
pufferzónaként funkcionálnak. 

 



 - A talajokkal kapcsolatos környezeti problémák a 90-es években folyamatosan 
nőttek. – Közösség déli tagállamai – erózió! 

 

11. Zajvédelem 

 - A 3. Akcióprogram óta folyamatosan foglalkozik az Unió a zajártalmak 
csökkentésének lehetőségével. A zajterhelés csökkentése érdekében hozott 
intézkedések ellenére, az Unió polgárainak 30%-a továbbra is a közúti forgalom 
zajától erősen terhelt területen lakik. 

 

12. Hulladékgazdálkodás 

 - Hulladékgazdálkodási szempontból az Unió tagállamait 3 csoportba sorolhatjuk: 

 Azok az országok, amelyek minimális figyelmet fordítanak a hulladék megelőzésére 
és újrahasznosítására (az újrahasznosított csomagolási hulladék aránya nem éri el a 
20%-ot) és a települési szilárd hulladék túlnyomó részét hulladéklerakóban helyezik 
el – Egyesült Királyság, Finnország, Görögország, Írország, Olaszország, Portugália 
és Spanyolország. 

  



- Azok az országok, amelyek a keletkező kommunális hulladék döntő többségét 

égetéssel ártalmatlanítják – Belgium, Franciaország, Svédország 

- Azok az országok, amelyek nagyobb hangsúlyt fektetnek a megelőzésre és az 

újrahasznosításra (az újrahasznosított csomagolási hulladék aránya meghaladja az 

50%-ot) – Ausztria, Dánia, Hollandia, Németország 

 

- 5. Akcióprogram – általánossá kívánta tenni a szelektív hulladékgyűjtést. 

- Csomagolóanyagokról szóló direktíva 

- 1989 – Bázeli Egyezmény – megtiltja a veszélyes hulladékok exportját a nem 

OECD tagországokba. 

 

13. Vegyi anyagok 

- 1967 – veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és cimkézéséről 

szóló jogszabály 

- Az Unió piacán lévő vegyi anyagok 75%-ra még mindig nem készült megfelelő 

toxikológiai és ökotoxikológiai analízis. 

 



14. Genetikailag módosított szervezetek 

 - Az ilyen készítmények forgalomba hozatalát legalább 1-2 éves vizsgálat 
előzi meg. 

 

15. Nukleáris biztonság 

 - Az 5. Akcióprogram alatt jogszabályt alkottak a radioaktív hulladék 
kezelésének, szállításának és végleges elhelyezésének engedélyezéséről 
és ellenőrzéséről. Egységes szabványokat alakítottak ki a lakossági 
tájékoztatás tartalmi-formai követelményeiről. 

 

16. Ipari szennyezés-ellenőrzés és kockázatcsökkentés 

 - 1993 – EMAS rendelet a vállalatok környezetvédelmi teljesítményének 
értékeléséről 

 - 1996 – Seveso direktíva (96/82/EEC) – meghatározza nagyobb ipari 
balesetek esetén az azonnali teendőket, a lakosság megfelelő 
tájékoztatásának követelményeit 

  



 - 1996 – IPPC (integrált szennyezés-megelőzési és 

ellenőrzési) direktíva – célja az ipari szennyezés 

megelőzése, melynek legfőbb eszköze a rendelkezésre 

álló legjobb technológián (BAT) alapuló integrált 

környezetvédelmi engedélyezési rendszer. 

 

 
 



Környezetpolitikai célkitűzések: 

Célkitűzés Tervezett intézkedések, alkalmazott eszközök 

- Integrált szennyezés ellenőrzés 

- Erőforrásokkal való helyes gazdálkodás 

- Környezetbarát termékek 

- Fogyasztói szokások befolyásolása 

 

- A vállalatok környezeti átvilágítása 

- Környezeti díjak rendszere 

- Adódifferenciálás, egyéb gazdasági ösztönzők 

alkalmazása 

- Egységes technológiai és termékszabványok 

- „Tiszta” technológia 

- Hulladék leltár 

- Ökocimkék 

- Fogyasztói információk 

 1. Ipar  

-A korábbi környezetpolitikai intézkedések szabályozó jellegű megközelítését a 90-
es években felváltotta az együttműködést előtérbe helyező szemlélet – 
nagyobb teret kaptak az önkéntes megállapodások, az önszabályzó formák, a 
vállalati szintű környezetpolitika ösztönzése. 

 

 

A gazdasági ágazatokra irányuló környezetpolitika 



Környezetpolitikai célkitűzések: 

Célkitűzés Tervezett intézkedések, alkalmazott eszközök 

- Az energiafelhasználás hatékonyságának 

növelése 

- A szennyezés csökkentése 

- A megújuló energiaforrások 

kihasználásának fejlesztése 

- Fogyasztói szokások befolyásolása 

 

- Új, hatékonyságtól függő árképzés 

- Hatékonysági szabványok berendezésekre, 

termékekre, járművekre, technológiákra 

- Szén, ill. a szénvegyületek felhasználásának 

csökkentése 

- A nukleáris hulladék biztonságos lerakásának 

vizsgálata 

- Megújuló energiaforrások kutatásának és 

felhasználásának támogatása (ALTENER) 

- Fogyasztói információk 

2. Energetika 

 - A közösségi környezeti stratégia kulcselemei: az energiahatékonyság 

növelése, a címkézés, a technológiai fejlesztési programok, az a megújuló 

energiaforrások nagyobb arányú felhasználását célzó ALTENER program. 

 

 



Környezetpolitikai célkitűzések: 

Célkitűzés Tervezett intézkedések, alkalmazott eszközök 

- Ökológiailag fenntartható mg rendszerének 

kiépítése 

- Intenzív gazdálkodás mérséklése 

- A mg által okozott környezetterhelés 

csökkentése 

- Fenntartható vidékfejlesztés 

- Erdőfejlesztés 

- Mg-i támogatási rendszer átalakítása 

- Biogazdálkodás támogatása 

- Regionális kibocsátási és minőségi határértékek 

kialakítása 

- Vegyi anyag bevitel csökkentése 

- Veszélyeztetett vidéki területekre gazdálkodási 

tervek kialakítása 

- Falusi turizmus fejlesztése 

- Fenntartható fakitermelés 

- Erdőtelepítések növelése 

- Hatékony erdővédelem 

3. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés 

 

 



Környezetpolitikai célkitűzések: 

Célkitűzés Tervezett intézkedések, alkalmazott eszközök 

- A meglévő infrastruktúra jobb kihasználása 

- A közlekedési eszközök műszaki 

fejlesztése, a káros kibocsátások 

csökkentése 

- A közlekedésben résztvevők 

magatartásának befolyásolása 

 

- Környezeti hatásvizsgálatok 

- Integrált környezet- és közlekedéspolitika a 

település- és térségfejlesztés minden szintjén 

- Infrastruktúra díjak (útadók, parkolási díjak) 

- Járművekre kibocsátási határértékek 

- Teljesítmény, fogyasztás, kibocsátásfüggő pénzügyi 

ösztönzők 

- 2000-ig teljes átállás az ólmozatlan benzinre 

- Alternatív üzemanyagok 

- Rendszeres járművizsgálat 

- A tömegközlekedés jobb kiépítése, 

versenyképességének javítása 

- Közlekedési szabályok módosítása 

4. Közlekedés 

- Transzeurópai közlekedési hálózat kialakítása. 

  



Környezetpolitikai célkitűzések: 

Célkitűzés Tervezett intézkedések, alkalmazott eszközök 

- Fenntartható idegenforgalom 

- A tömegturizmus jobb irányításával 

bizonyos túlterhelt tengerparti és hegyvidéki 

területek mentesítése 

- Az idegenforgalmi területeken a 

szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése a 

környezeti érdekek maximális figyelembe 

vételével 

- Fogyasztói szokások befolyásolása 

- Integrált gazdálkodási tervek a tengerparti és 

hegyvidéki területekre 

- Érzékeny területek körül pufferzónák kialakítása 

- Zaj, ivóvíz, fürdővíz, légszennyezés határértékeinek 

és a szennyvíz- és hulladékkezelés követelményeinek 

betartatása 

- Szigorú szabályok a földhasználatra és az új 

építkezésekre 

- Az idegenforgalom jobb szezonális elosztása 

- Környezetbarát idegenforgalmi formák elősegítése 

- Szakmai oktatás 

- Idegenforgalmi ökocimkék használatának 

elterjesztése 

5. Idegenforgalom 

 Az Európai Unió a nemzetközi turistaforgalom legfőbb kibocsátója és célállomása. 

Előrejelzések szerint 2010-re az idegenforgalom iránti igény az Európai Unióban majdnem 

50%-kal fog növekedni, az ágazatba történő tőkebefektetések pedig megkétszereződnek. 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 


