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6. Környezetvédelmi Akcióprogram az új évezred első évtizedére 

 A program a következő területeknek biztosít prioritást: 

 - éghajlatváltozás megállítása, 

 - természetvédelem, a biológiai sokféleség megőrzése, 

 - a környezet-egészségvédelem, humánegészségügy, 

 - természeti erőforrások megőrzése, fenntartható használata és   
hulladékgazdálkodás. 

 

 A négy területen kívánt változást a következő környezetpolitikai eszközökkel kívánják 
elősegíteni: 

 - a létező környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak betartása, gyakorlati 
megvalósítása, 

 - a környezetvédelmi szempontok integrációja az egyéb közösségi politikákba, 

 - szoros együttműködés kialakítása a gazdasággal és a fogyasztókkal, a 
környezetvédelmi költségek internalizálása, a fogyasztói szokások befolyásolása, 

 



- a polgárok környezeti adatokhoz, információkhoz való hozzájutásának 

elősegítése, 

- környezettudatos területhasználat felé mozdulás. 

 

A 6. Akcióprogram a korábbiaknál sokkal nagyobb mértékben vár el  

aktív közreműködést és felelősségvállalást a társadalom minden  

alrendszerétől. 



Célok, feladatok 

Az éghajlatváltozás megállítása érdekében kidolgozott célok 

 

 - Az 1997-es Kyotói Konferencián 154 ország vállalta, hogy az 1990. évihez képest 
legkésőbb 2012-ig átlagosan 5,2%-kal csökkentik a szén-dioxid és az egyes 
üvegházgázok (metán, klór-fluor-karbon, dinitrogén-oxid) kibocsátását. 

 - A világ népességének mindössze 5%-a él az Európai Unióban, miközben az 
összes üvegházhatású gázkibocsátás 15%-a származik innen. Európa vállalta, 
hogy 2008-2012 között a szén-dioxid kibocsátását az 1990-es bázisév szintjéhez 
képest 8%-kal csökkenti. – Ehhez a közlekedéspolitikai koncepció újragondolása 
és az energiatermelés rendszerének átalakítása szükséges. Elengedhetetlen a 
gazdaság növekvő energiafelhasználásának megállítása, sőt a program végére a 
legalább 1%-os fogyasztás csökkenés volna kívánatos. 

 

 Célok: 

 - Rövid és közép távon a Kyotói Jegyzőkönyvben vállaltaknak megfelelően az 
üvegházgázok kibocsátását 2008-2012 között az 1990-es szinthez képest 8%-kal 
csökkenteni. 

 



     - Hosszú távon (2020-ig) az üvegházgázok kibocsátását az 1990-es szint 
20-40%-ára csökkenteni, azaz 70%-os emisszió-csökkentést elérni. 

 

 Feladatok: 

 - A kibocsátás-csökkentési kötelezettségeket átültetni a gyakorlatba. 

 - 2005-ig kidolgozni a szén-dioxid kibocsátási jogának kereskedelmére 
vonatkozó uniós jogszabályt. 

 - Segíteni a tagállamok felkészülését a klímaváltozás következményeire. 

 - A klímaváltozással kapcsolatos tudományos kutatások és technológiai 
fejlesztések kiemelt támogatása. 

 - A közlekedés szerkezetének átalakítása – új, alacsony CO2 kibocsátású 
üzemanyagok és gépjárműmotorok kialakításának és használatának 
támogatása. 

 - Az energiaszektorban a szén- és olajtüzelésű erőművek szén-dioxid 
kibocsátásának csökkentése szükséges. Nagyobb mértékben kívánják 
támogatni a földgáz, az alacsony CO 2 kibocsátású energiahordozók 
energetikai felhasználását. 



Természetvédelem és a biológiai sokféleség megőrzésének céljai és feladatai 

 

 - Az Európai Unió madárfajainak 38%-a, a lepkefajok 45%-a veszélyeztetett. Észak- 
és Nyugat-Európa vizes élőhelyeinek 60%-a eltűnőben van. Az erdők kétharmada 
szennyezett területeken fekszik. Az Unió déli részein pedig a talajerózió jelent komoly 
gondokat. Több figyelmet igényelnek a tengerek és a túlhalászás problémái. 

 - A Natura 2000 a védett területek egységes ökológiai hálózatba kapcsolásával az 
EU területek 12%-át fogja majd át. 

 

 Célok: 

 - védeni és helyreállítani a természetközeli rendszerek szerkezetét és folyamatait, 

 - megállítani a biodiverzitás csökkenését, 

 - talajvédelem a szennyező anyagok és az erózió ellen. 

 

 Feladatok: 

 - élőhelyek védelme a Natura 2000 hálózat felállításával. 



- az egyes környezeti elemek jogszabályi védelme, 

- a SEVESO II. direktíva kiterjesztése a csővezetékekre, a bányászati 
tevékenységre és a meddőhányókra, 

- a közösségi halászati politika természetvédelmi szempontú felülvizsgálata, 

- tengervédelmi stratégia kidolgozása, 

- integrált tengerparti környezetmenedzsment megvalósítása, 

- a talajvédelem stratégiájának kidolgozása, 

- a biodiverzitással kapcsolatos tudományos kutatások kiemelt támogatása. 

 

A környezet-egészségvédelem céljai és feladatai  

Az Európai Unió ezen a téren elsősorban azt tekinti feladatának, hogy  

azonosítsa a veszélyes anyagokat és hatásokat, egészségügyi határértékeket  

állítson fel, melyek meghatározásánál figyelembe veszik a leginkább érzékeny  

emberek tűrőképességét. 

  



 Célok: 

 - olyan környezet-minőségi követelmények kidolgozása, amelyben a mesterséges 
anyagok és hatások nem növelik jelentősen az emberi egészségre gyakorolt 
környezeti veszélyek kockázatát, 

 - a környezet-egészségügyi követelmények integrálása a különbző ágazati 
politikákba. 

 

 Feladatok: 

 - tudományos kutatások támogatása, 

 - egészségügyi határértékek átalakítása a leginkább veszélyeztetett társadalmi 
csoportok érzékenységének megfelelően, 

 - a vegyi anyagok kockázatelemzésének eddigi gyakorlatának átalakítása, 

 - az IPPC direktíva további fejlesztése, 

 - szennyezés-kibocsátási és terjedési regiszter (PRTR) létrehozása, 

 - a mezőgazdasági vegyszerhasználat környezeti kockázatának csökkentése, 

 - a vízbázis fenntartható használata, a víz minőségének megőrzése, 

 - új keretprogram kidolgozása (CAFE) a levegőminőség ellenőrzésére. 



A természeti erőforrások megőrzésének és fenntartható használatának céljai és  

feladatai beleértve a hulladékgazdálkodást 

 

 A természeti erőforrások megőrzését és a keletkező hulladék mennyiségének 
csökkentését leginkább a termelés-fogyasztás rendszerének csökkenő 
anyagfelhasználása és a hulladékkezelés megőrzése szolgálhatja. 

 

 Célok: 

 - A hulladékgazdálkodás prioritási sorrendje: megelőzés, újrahasználat, 
újrahasznosítás, égetés, lerakás. 

 - A végső lerakásra kerülő hulladék mennyiségét 2010-re 20%-kal, 2050-re pedig 
50%-kal kell csökkenteni a 2000. évihez képest. 

 - A keletkező veszélyes hulladék mennyiségét 2010-re 20%-kal, 2020-ra pedig 50%-
kal kell csökkenteni a 2000. évihez képest. 

 

 Feladatok: 

 - A 86/278 számú szennyvíz-direktíva módosítása. 

 - A biológiailag lebomló hulladékra jogszabály kidolgozása. 



• A természeti erőforrások hosszú távon fenntartható felhasználásának, 
valamint a hulladékgazdálkodás alapelveinek és prioritási sorrendjének 
beépítése az integrált termékpolitikába (IPP). 

• A veszélyes anyagok, termékek meghatározása és a gyártók ösztönzése 
visszavételükre, kezelésükre és újrahasznosításukra. 

• A fogyasztók ösztönzése olyan termékek és szolgáltatások igénybevételére, 
amelyek kevesebb hulladék keletkezésével járnak. 

• Fejleszteni és támogatni a hulladék újrafelhasználásának uniós stratégiáját, 
felügyelve a tagállamokban zajló folyamatokat. 

• Támogatni az újrahasznosított termékek felhasználását, piaci 
versenyképességét. 

• Ökotermékek támogatása. 

 

 Az Európai Unió bővítésével és a nemzetközi kapcsolatokkal 
összefüggő környezetpolitikai célok és feladatok:  

• A leendő tagállamok elsősorban a biodiverzitás megőrzésében vannak 
kedvezőbb helyzetben az Uniónál. Csatlakozásukkal a természetközeli 
élőhelyek arányának növekedését várja az EU. Más területeken viszont 



 a felzárkózásuk kulcsa az európai környezetvédelmi jogszabályok átvétele és 
alkalmazása. 

 Erőteljesebb nemzetközi fellépésre készül az Unió a globális környezeti problémák 
megoldása terén. 

 - Az Unió együttműködésre törekszik a társult országok környezetvédő társadalmi 
szervezeteivel és a gazdasági élet meghatározó szereplőivel. 

 - Az Európai Unió növelni kívánja külkapcsolataiban a környezetvédelmi szempontok 
figyelembevételét. 

 - Az eddigieknél határozottabban kíván fellépni a nemzetközi környezetvédelmi 
egyezmények betartásáért. 

 

A 6. Akcióprogram által kijelölt célok megvalósításának eszközei 

 

 1. A létező környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak betartása, gyakorlati 
megvalósítása 

 - Az akcióprogram alatt ellenőrizni kívánják a tagállamokban az uniós 
környezetvédelmi joganyag átvételét és gyakorlati alkalmazását. A vizsgálat 
eredményeit egy jelentésben összegzik. 

 



 A fenti anyagból a Bizottság évente „szégyen-dicsőség” táblázatot készít, ezáltal a 
nyilvánosság erejével befolyásolja a tagállamok környezetpolitikáját. 

 

 Akciók: 

 - IMPEL Hálózat fejlesztése és kiterjesztése a jelölt országokra is. 

 - Évenkénti vizsgálat lefolytatása az EU környezetvédelmi jogszabályainak átvételéről 
és alkalmazásáról. 

 - A környezeti jogszabályok megsértésével szemben hatékonyabb küzdelem. 

 

 2. A környezetvédelmi szempontok integrációja az egyéb közösségi politikákba 

 A környezeti állapot mérésében, előrejelzésében, a káros folyamatok hatásainak 
felmérésében és a környezetvédelmi eredményekről való tájékoztatásban a 6. 
Akcióprogram az Európai Környezeti Ügynökségnek szán kiemelt szerepet. 

 - Az akcióprogram alatt több környezeti állapotjelentést és hatáselemzést kívánnak 
készíteni. 

 

 



• Áttekintik a környezeti adatok gyűjtésének eddigi módját. 

• Amennyiben szükséges, kidolgozzák a belső integráció eljárási szabályait. 

• A szektorális integráció ellenőrzésére mutatókat kívánnak kidolgozni. 

 

3.  Szoros együttműködés kialakítása a gazdasággal és a fogyasztókkal, a 
környezetkárosítás költségeinek internalizálása, a fogyasztói szokások 
befolyásolása 

 Számos környezetpolitikai szabályozóeszközt vezetett be az Unió a környezettudatos 
vállalatmenedzsment, a környezetbarát termelési módok és fogyasztói szokások 
kialakítására, valamint az ökotermékek piaci támogatására. A legfontosabb alapelv 
ezen a téren továbbra is a szennyező fizet elv.  

 A környezetpolitika hatékonysága döntően javítható, ha a vállalatok kialakítják saját 
környezetközpontú irányítási rendszerüket, folyamatosan ellenőrizve és csökkentve a 
környezetre gyakorolt hatásukat és környezetpolitikájukba beépítve az Unió 
célkitűzéseit. 

 - Az akcióprogram alatt az Európai Unió támogatni fogja a vállalatok környezeti 
teljesítményértékelését. 

 - Kidolgozzák a vállalatok környezeti teljesítmény-értékelésének jutalmazási 
rendszerét. 



•Vállalati integrált termékpolitika támogatása. 

•Átalakítják a beruházások követelményrendszerét a környezetvédelmi szempontoknak    

 megfelelően. 

•Az EU támogatni fogja az EMAS alkalmazását a vállalatoknál. 

•A kis- és közepes vállalatok környezeti hatékonyságának növelésére az Unió kialakít  

 egy speciális támogatási programot. 

•Támogatják a környezetvédelmi célokat szolgáló önkéntes vállalásokat,  

  elköteleződéseket. 

 

4. A polgárok környezeti adatokhoz, információhoz való hozzájutásának 
elősegítése 

Az akcióprogram alatt az Unió erőteljesen kívánja támogatni a környezetvédelmi oktatást, 
illetve a társadalmi környezettudat fejlesztésének egyéb módjait. 

Az intézményes oktatáson kívül, egyéb módokon is hozzájuthatnak a polgárok környezeti 
információkhoz. Ilyen új megoldást kínál az internetes tájékoztatás, illetve a zöld-
életformát propagáló nevelési programok. 

A 6. Akcióprogram alatt az Unió támogatni kívánja a polgárok környezeti információhoz 
való hozzájutásával kapcsolatos új, kreatív ötleteket. 



• Az EU felméri az ökocimkéről szóló rendelet alkalmazását és hatékonyságát. 

 

5. Környezettudatos területhasználat felé mozdulás 

• Az akcióprogram kiemelt feladata megvizsgálni azt, hogy miként tudna az Európai 

Unió leghatékonyabban segíteni az önkormányzatoknak a területhasználat 

optimalizálásában. 

• A 6. Akcióprogram alatt az Unió támogatni fogja a tagállamaiban az optimális 

területhasználat tervezésének és megvalósításának folyamatát. 

• Internetes oldalon teszik hozzáférhetővé a fenntartható területfejlesztéssel 

kapcsolatos tudnivalókat. 



Köszönöm a figyelmet! 


