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1. Akcióprogram (1973-1976) 

 

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

 

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



  
• Legfontosabb célja a a legsúlyosabb környezeti károk, 

problémák felszámolása 

• Középpontjában a vízvédelem (Rajna, Temze, Bódeni-tó 

és a tengerek tisztaságának kérdése) 

• Kiemelt célágazata az energiaipar 

• Hulladékkezelés kérdése (veszélyes hulladékok 

hangsúlyosan) 



Konkrét célok: 

 

• a szennyezés és a környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, s 
amennyire csak lehetséges, megszüntetése; 

• kielégítő ökológiai egyensúly fenntartása, és a bioszféra védelmének 
biztosítása; 

• a természeti erőforrások ésszerű használatának biztosítása, s azok 
bármilyen, az ökológiai egyensúlyt jelentősen károsító kiaknázásának 
elkerülése; 

• a fejlődésnek a minőségi követelményeknek megfelelő irányítása, 
különösen az élet- és munkakörülmények javításával; 

• a környezeti szempontoknak a várostervezésben és a földhasznosításban 
való erőteljesebb figyelembevételének biztosítása; 

• a környezeti problémák közös megoldásának keresése a Közösségen kívüli 
államokkal, különösen a nemzetközi szervezetekben. 

 



2. Akcióprogram (1977-1981) 

 
• A program gyakorlatilag ugyanazokat a területeket fogja át, 

amelyekre az első akcióprogram is kiterjedt 

 

• Légszennyezés, vízszennyezés, a hulladékok által okozott 

környezetterhelés elleni módszerek kidolgozása 

 

• Minőségi szabványok az ivóvízre és a talajvízre 

 

• Új területei a természetvédelem és a zajterhelés elleni 

védekezés 

 



Az akcióprogram keretében:  

 

• az ipar szennyezés-ellenőrzési költségeire vonatkozó 

szabályozás,  

• a levegő és a víz minőségére vonatkozószabályok, 

• a terület, a környezet, és a természeti erőforrások ésszerű 

hasznosítása,  

• nagy hangsúly a szennyezés, a hulladékok keletkezésére és a 

földhasznosítás terén a megelőzést szolgálóeszközökre és 

mechanizmusokra. 

 



3. Akcióprogram (1982-1986) 

 • A közös környezeti politikát azonos módon motiválja annak 

felismerése, hogy a környezeti erőforrások az alapját képezik, 

de korlátokat is szabnak a további gazdasági és társadalmi 

fejlődésnek és az életfeltételek javításának. 

 

• A Program újdonsága a környezetvédelmi szempontok egyes 

gazdasági tevékenységek tervezésébe, fejlesztésébe való 

integrálásának követelménye. 

 

• Alapkérdés a környezeti cselekvés legmegfelelőbb szintjének 

megválasztása is. 



•  Hangsúlyozza a környezeti politika szerepét a Tagállamok   
régiói  fejlettségi szintje közötti különbségek enyhítésében, a 
Közösség iparának fejlesztésében és gazdasága 
versenyképességének növelésében  

 

•  A feladatok a megelőzés irányába tolódtak el 

 

•  Környezeti hatásvizsgálatról szóló direktíva  

 

•  Súlypont a vízvédelemről a levegővédelemre helyeződött 

 

•  A program különös figyelmet szentel a több tagállamot is érintő, 
határokon átjutó szennyezés problémájának. 

 
 



4. Akcióprogram (1987-1992) 

 
•Az egységes európai Okmány hatálybalépését követően →a   

Közös  Környezeti Politikának új szakasza.  

 

•A program kijelenti, hogy "a környezetvédelmet, mint alapvető 

elemet szükséges figyelembe venni a gazdasági döntések 

meghozatalában".  

 

•Az egész környezetvédelem tehát a további gazdasági 

előrehaladás feltétele, alapvető szükséglet. 



• 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. 

 

• Európai Információs és Megfigyelő Hálózat (EIONET)  

 

 



Az akcióprogramokkal kapcsolatos 

problémák 

 1991 Dobřis-vizsgálat – feltárja a legsúlyosabb környezeti     problémákat, 
azok okait  

 

• Eredménye: 

– Lassú, de folyamatos romlás következett be a környezet állapotában 

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

– Nem voltak elég konkrétak 

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

– A környezetvédelmet nem sikerült integrálni a döntéshozatalba 



A 90-es évek környezetpolitikai irányvonalai 

5. Akcióprogram (1993-2000) – fordulópont 

• Az ötödik Környezeti Akcióprogramot erőteljesen 
meghatározza az Európai Unió létrehozása, 1992-es 
Maastrichti Szerződés. Az új kihívásoknak csak a környezeti 
politika új irányainak kijelölésével, szemléletmódjának és 
eszközeinek megreformálásával lehet megfelelni.  

 

• Az uniós szerződés mellett jelentős hatása volt a program 
elfogadására az ENSZ által 1992 júniusában Rio de Janeiróban 
megrendezett Környezet és Fejlődés Konferenciája, és az ott 
elfogadott dokumentumok. 



• Új környezetvédelmi alapelvek 

• A következő generációk szemszögéből kezeli a kérdéseket 

• Konkrét célok, intézkedések, eszközök megjelölése (határidők, 
résztvevők megnevezésével) 

• Kiszélesíti a környezetpolitikai eszközök skáláját 

• Környezet, mint érték az árakban és költségekben 

• Hatékony környezetpolitikai intézményrendszer kiépítése 
(Általános Konzultatív Fórum, Megvalósítási Hálózat, 
Környezetpolitikai Felülvizsgálati Csoport) 

• A környezetpolitika először kísérli meg a beleszólást az ipar, 
az energiagazdaság, az idegenforgalom, a közlekedés és a 
mezőgazdaság politikáiba 

 



Köszönöm a figyelmet! 


