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A KÖRNYEZETVÉDELMI JOG VÉGREHAJTÁSA

A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 2010. DECEMBER 1-JEI ÜLÉSE

1. Biológiai sokféleség (Sandrine Bélier)

A biológiai sokféleségre vonatkozó 2010-es célkitűzés kudarcát követően az EU Nagojában 
kötelezettséget vállalt a biológiai sokféleség csökkenésének megállítására annak biztosítása 
érdekében, hogy 2020-ra az ökoszisztémák ellenállók legyenek, és hogy továbbra is alapvető 
szolgáltatásokat nyújtsanak. A Natura 2000 program a védett területekből álló hálózata révén 
a megoldás alapvető részét képezi. Hogyan kíván a Bizottság véget vetni az élőhelyvédelmi és 
a madárvédelemi irányelv megsértésének, és biztosítani ezek teljes körű végrehajtását? 
Konkrétan milyen intézkedéseket fog a Bizottság elfogadni a hatásvizsgálatokra vonatkozó 
megfelelő előírások biztosítására és az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében 
foglalt eltérési eljárás helyes alkalmazásának nyomon követésére? Tervezi-e a Bizottság a 
Natura 2000 területek irányításához elégséges finanszírozás elfogadását?

2. Az EU bioüzemanyag-politikájának végrehajtása: a biológiai sokféleség védelme 
(Karin Kadenbach)

A megújuló energiáról szóló uniós irányelv egy sor fenntarthatósági kritériumot fogalmaz 
meg, hogy segítse annak biztosítását, hogy az EU agrárüzemanyag-piaca ne károsítsa a nagy 
biológiai sokféleséget mutató területeket.

Különösen a 17. cikk kimondja, hogy:

3. A bioüzemanyagokat és folyékony bio-energiahordozókat [...] nem lehet a biológiai 
sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő földterületekről származó nyersanyagból 
előállítani, azaz olyan földterületekről, amelyek 2008 januárjában vagy azt követően az 
alábbi besorolásúak voltak, tekintet nélkül arra, hogy a földterület továbbra is ilyen 
besorolású-e:

b) ritka, fenyegetett vagy veszélyeztetett ökoszisztémák vagy fajok védelmére nemzetközi 
megállapodások által kijelölt területek vagy olyan területek, amelyek kormányközi szervezetek 
vagy a Nemzetközi Természetvédelmi Unió által készített jegyzékekben szerepelnek, a 18. cikk 
(4) bekezdésének második albekezdésében meghatározott eljárással összhangban való 
elismerésükre is figyelemmel;

Az irányelv elfogadása óta két év telt el. Az irányelv 2009 júniusában lépett hatályba, és a 
kritériumok gyakorlati végrehajtása 2010 decemberéig esedékes.

Meggyőződött-e a Bizottság arról, hogy e kritériumok alkalmazásával az EU-ban közlekedő 
autókba kerülő agrárüzemanyagok termelése ma már nem károsítja a nagy biológiai 
sokféleségű területeket? Ha nem, hogyan biztosítja a Bizottság e szabályok végrehajtását? 

Az olasz bioüzemanyag-gyártó Nuove Iniziative Industriali (Srl) például olyan 
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agrárüzemanyagokat szándékozik értékesíteni, amely a kenyai Dakatcha-erdőség irtásából 
származik.

 A Dakatcha-erdőség a fontos madárélőhelyek közé tartozik, amely a BirdLife International 
által alkalmazott, az Európai Bíróság által is elismert megjelölés, és olyan terület, amely az 
EU-ban biztosan védelmet élvezne, mivel az IUCN megállapításai szerint vörös listán 
szereplő fajoknak ad otthont.

3. A víz keretirányelv (Richard Seeber)

A víz keretirányelv (2000/60/EK irányelv) végrehajtása arra kötelezi a tagállamokat, hogy 
vízgyűjtő-gazdálkodási terveket készítsenek és tegyenek közzé. 

Mely tagországok tették már közzé időben vízgyűjtő-gazdálkodási tervüket?
Hány vízgyűjtő-gazdálkodási tervet tettek eddig közzé, és ezek megfelelnek-e a víz 
keretirányelvben meghatározott iránymutatásoknak?

4. Campaniában folytatódik a hulladékkal kapcsolatos krízis (Margrete Auken)

Az Európai Bíróság 2010. március 4-én megállapította, hogy Olaszország megsértette az 
uniós jogszabályokat, mivel Campania tartományban elmulasztotta kiépíteni a települési 
hulladék emberi egészséget és környezetet nem veszélyeztető ártalmatlanításának 
biztosítására elegendő létesítményhálózatot (a C-297/08. számú ügyben hozott ítélet). 
Olaszország azonban nem tette meg a Bíróság ítéletének teljesítéséhez szükséges 
intézkedéseket. Az Európai Bizottság 2010. október 23-án kijelentette, hogy a jelenlegi 
helyzet nagyon közel áll a 2007-ben kirobbant krízishez, amely ahhoz vezetett, hogy az 
Európai Bizottság jogsértési eljárást indított az Olasz Köztársaság ellen1. 
A veszélyes hulladékot összekeverik és/vagy együtt ártalmatlanítják a háztartási vagy szerves 
hulladékkal, megsértve ezzel a hulladék keretirányelvet és a hulladéklerakókról szóló 
irányelvet. A terzignói hulladéklerakó (amely egy nemzeti park és egy UNESCO 
világörökségi helyszín területén helyezkedik el) sérti a hulladéklerakókról szóló irányelv 
követelményeit, többek között azért, mert egy nemzeti park területén helyezkedik el, és nem 
alkalmazzák a 11. cikkben előírt hulladékátvételi eljárásokat. Ennek ellenére az illetékes 
hatóságok növelni szándékozzák a területet, és új hulladéklerakót akarnak nyitni a nemzeti 
park határain belül. Ezek alapján úgy tűnik, hogy az olaszországi illetékes hatóságok teljes 
mértékben figyelmen kívül hagyják a Bíróság ítéletét. 

A polgárok erélyesen tiltakoznak a jelenlegi helyzet ellen, amely környezetük súlyos 
szennyezésével rontja életkörülményeiket, és amely tisztán mutatja, hogy a hatóságok 
súlyosan figyelmen kívül hagyják az uniós jogot és az EU intézményeit. 

Mikor indítja meg a Bizottság Olaszország ellen a 260. cikkben foglalt eljárást a büntetések 
kiszabása céljából, tekintve, hogy a jelek szerint ez az egyetlen mód arra, hogy az olasz 

                                               
1 Janez Potočnik, környezetvédelmi biztos nyilatkozata az olaszországi Campania tartomány hulladékkal 
kapcsolatos helyzetéről. Európa sajtóközlemény, 2010. október 23.
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hatóságokkal betartassák a Bíróság ítéletét?

5. Nagyméretű veszélyeshulladék-lerakó Huelva mocsarain (Satu Hassi)

A Spanyolország déli részén, két folyó atlanti-óceáni összetorkollásánál elhelyezkedő Huelva 
városában a Fertibéria vállalat évente 2,5 millió tonna foszforos gipszhulladékot enged a part 
menti mocsarakba. A szennyezés a mai napig folyik. A hulladék nehézfémekkel erősen 
szennyezett. Az évek során ez összesen több mint 120 millió tonna veszélyes hulladék 
lerakását eredményezte. Semmilyen szivárgásmentesítés nem történt annak megakadályozása 
érdekében, hogy a nehézfémek a hulladékból a folyókba és ezáltal a tengerbe mosódjanak. 

A témát 2009 februárjában már megtárgyalták a Bizottsággal, e bizottság egy korábbi 
végrehajtási ülésszakán. A Bizottság 2009 márciusában írásban azt válaszolta, hogy 2009 
februárjában az EU hulladékról szóló jogszabályainak nem megfelelő alkalmazása miatt az 
ipari hulladék huelvai mocsarakban zajló ártalmatlanításával kapcsolatban kiegészítő 
felszólító levelet küldött, mivel az illetékes hatóságoknak nem ipari melléktermékként, hanem 
hulladékként kellett volna tekinteniük a foszforos gipszet. Ilyenformán a hulladék-
keretirányelv, valamint az IPPC-irányelv 19. cikke alapján a hulladéklerakókról szóló 
irányelv szerint meghatározott technikai követelmények alkalmazandók. 

A jelenlegi hulladékelhelyezési mód egyértelműen sérti e jogi kötelezettségeket, és a spanyol 
hatóságok ez év végéig engedélyezték a hulladék elhelyezésének folytatását.

Meddig tűri még a Bizottság, hogy a spanyol hatóságok ilyen felháborító módon semmibe
vegyék az alkalmazandó jogszabályokat? 

Küldött-e már a Bizottság utolsó írásos figyelmeztetést („indokolással ellátott véleményt”) 
Spanyolországnak? Ha igen, mikor dönt úgy a Bizottság, hogy az Európai Bíróság elé viszi az 
ügyet? Ha nem, miért nem?

Ha a hulladéklerakásnak véget vetnek, jogi fellépéshez folyamodik-e majd a Bizottság annak 
érdekében, hogy a spanyol hatóságokat a terület kármentesítésének biztosítására kötelezze?

6. Környezetvédelmi ellenőrzések Európában (Satu Hassi)

A 35 évre visszatekintő európai hulladékügyi jogszabályok ellenére még mindig az 
tapasztalható, hogy számos tagállamban annak legalapvetőbb követelményeit sem tartják be. 
A spanyolországi Huelvában a spanyol hatóságok az elmúlt évtizedekben több millió tonna 
veszélyes hulladék lerakását engedélyezték egy part menti mocsaras területen, és ez a 
hulladéklerakás a mai napig tart egy olyan engedély alapján, amely ezeket a hulladékokat 
helytelenül melléktermékeknek tekinti (ld. Satu Hassi önállóan feltett kérdése). Olaszország 
Campania tartományában a veszélyes hulladékot a Bíróság ítélete ellenére hosszú évek óta a 
háztartási hulladékkal együtt helyezik el, egyebek közt egy nemzeti park területén (ld. Satu 
Hassi önállóan feltett kérdése). Magyarországon egy vörösiszap-tározó átszakadt, és 9 ember 
halálát, 130 személy sérülését, 2 falu lerombolását okozta, és mezőgazdasági területek 
hosszan fennmaradó szennyeződéséhez vezetett. 
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Ez csak néhány példa annak kiemelésére, hogy az unió környezetvédelmi jogszabályaiban, 
különösen a hulladékról szóló jogszabályokban szereplő alapvető rendelkezések nem 
megfelelő alkalmazása vagy teljes figyelmen kívül hagyása még 2010-ben is igen gyakori az 
EU sok tagállamában.

Az európai környezetvédelmi jog helyes és teljes körű alkalmazásának megfelelő ellenőrzése 
számos ilyen vészhelyzetet és katasztrófát megelőzhetne. Úgy tűnik azonban, hogy számos 
tagállamban vagy az ehhez szükséges erőforrás, vagy a megfelelő ellenőrzések biztosítására 
irányuló politikai hajlandóság hiányzik. 

Hány ilyen esetnek kell még előfordulnia ahhoz, hogy a Bizottság határozottabb álláspontot 
képviseljen a környezetvédelmi ellenőrzésekkel kapcsolatban? Mikor javasol a Bizottság jogi 
keretet a környezetvédelmi jogszabályok uniós ellenőrzéséhez annak szavatolása érdekében, 
hogy az ellenőrzéseket EU-szerte hatékonyan végezzék, független módon és egységes 
feltételek mellett?

7. Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének végrehajtása (Theodoros Skylakakis)

Az EU ETS a világ legnagyobb, több országot és ágazatot átfogó, üvegházhatást okozó 
gázokra vonatkozó kibocsátáskereskedelmi rendszere. Figyelembe véve, hogy:
a) Az EU ETS piacán a hitelesített kibocsátáscsökkentésekkel való visszaélések miatt a 
HFC-23 gáznak a tényleges megsemmisítési költség 70-szeresén elvégzett megsemmisítése az 
európai fogyasztók pénzének nagymértékű helytelen felhasználásához vezet, és így 
világszerte csupán néhány társaság jut hatalmas, jogosulatlan nyereséghez;
b) A légkör HFC-23 szintje emelkedik. 
c) Függőben van a Bizottság olyan intézkedésre irányuló javaslata, hogy bevezessék a 
2012 utáni EU ETS ipari gázzal kapcsolatos projektjeiből származó kreditek felhasználásának 
további minőségi korlátozásait és az ennek megfelelő hatásvizsgálatot.
d) A kibocsátási jogoknak a szén-dioxid európai piacán folytatott kereskedelmével 
kapcsolatos lehetséges működési zavarok, például a piac manipulációja, a verseny hiánya 
vagy kartellügyek esetén az intézmények közül egyetlen uniós hatóság sincs, amely felelős 
lenne az ilyen működési zavarok időben történő nyomon követéséért, kivizsgálásáért és az 
ezekkel kapcsolatos beavatkozásokért, ugyanakkor a meglevő hatóságok eszköztárában nem 
szerepelnek olyan mechanizmusok, amelyek biztosítanák a piac zavartalan működését;
Szándékozik-e a Bizottság javítani az ETS-re vonatkozó jogszabályok 2013 utáni 
végrehajtásán (ideértve egy szabályozó testület létrehozásának lehetőségét az újonnan létrejött 
piac számára), hogy a jövőben az ilyen esetek elkerülhetők legyenek?

8. A GMO-król szóló jogszabály végrehajtása (Bart Staes)
A. Az együtt-termesztésre vonatkozó jogszabályok: A Bizottság „a hagyományos, az 
ökológiai és a géntechnológiával módosított növények együtt-termesztéséről szóló 
jelentésében” (2009. április) megállapítja, hogy csupán 15 tagállam fogadott el egyedi 
jogszabályt az együtt-termesztésről. Emelkedett-e mára ez a szám? Van-e olyan tagállam, 
amelyben termesztenek géntechnológiával módosított növényeket, de nem rendelkeznek 
együtt-termesztésre vonatkozó jogszabályokkal? Spanyolország, az Európai Unióban a GMO-
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termesztés legnagyobb százalékos arányát mutató tagállam végrehajtott-e máig együtt-
termesztésről szóló jogszabályt?

A 2001/18/EGK irányelv kimondja, hogy: „Az élő szervezetek, amelyeket akár kísérleti 
céllal, akár mint kereskedelmi terméket, nagy vagy kis mennyiségben a környezetbe 
bocsátanak, szaporodhatnak a környezetben és átléphetik a nemzeti határokat, ezáltal más 
tagállamokra is hatással lehetnek. Az ilyen jellegű kibocsátások visszafordíthatatlan hatással 
lehetnek a környezetre.” [(4) bekezdés] és „A forgalomba hozatal minden fázisában szükséges 
biztosítani az ezen irányelv C. részében előírtak szerint engedélyezett, termékekként vagy 
termékekben megjelenő GMO-k kimutathatóságát.” [(42) bekezdés]
Az 1829/2003 rendelet ugyanakkor többször is említést tesz arról, hogy a fogyasztóknak és a 
mezőgazdasági termelőknek joguk van az információk ismeretében választani. A 2008. 
decemberi Környezetvédelmi Tanács és Dalli biztos is így tett a GMO-kkal kapcsolatos 
számos beszédében.
A Bizottság „a GMO-knak a hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények közötti 
nem szándékos előfordulásának elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-termesztési intézkedések 
kidolgozására vonatkozó iránymutatásokról” szóló, 2010. júliusi új ajánlásában kijelenti, hogy 
„a GMO-knak a hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények közötti nem 
szándékos előfordulásának elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-termesztési intézkedéseket 
tagállami szinten kell meghozni”. Ennek hátterében: Miként törekszik a Bizottság a 2001/18 
irányelv végrehajtásának javítására? Fontolóra veszi-e a Bizottság, hogy az együtt-termesztési 
intézkedések bevezetését jogilag kötelezővé teszi?
B. Átláthatóság: A 2001/18 irányelv 25. cikkének (4) bekezdése és az Európai Bíróság 
2009. februári döntése (C-552/07. sz. ügy) alapján ismertetni tudja-e a Bizottság, hogy hány 
tagállam hozott létre részletes információt tartalmazó nyilvános nyilvántartást a 
kibocsátási helyekről, és mely tagállamok nem? Mit szándékozik tenni a Bizottság a helyzet 
javítására?

C. Szennyezés: A Bizottság a 2009-es együtt-termesztésről szóló jelentésében kijelenti 
(7.2. fejezet): „A tagállamok többsége oly módon alakította ki az együtt-termesztési 
intézkedéseket, hogy azok megakadályozzák az élelmiszerek és takarmányok GMO-
tartalmára vonatkozó 0,9%-os címkézési határérték meghaladását.” Az 1829/2003 rendelet 
ugyanakkor előírja, hogy a GMO-tartalmú élelmiszereket címkézni kell, azon élelmiszerek 
kivételével, amelyekben „az egyes összetevők vagy az egyetlen összetevőből álló élelmiszer 
legfeljebb 0,9 százalékos arányában olyan anyagot tartalmaznak, amely GMO-kat tartalmaz, 
azokból áll vagy állították elő, feltéve, hogy ez az előfordulás véletlen és technikailag 
elkerülhetetlen.” Az együtt-termesztési intézkedések 0,9% szennyezettségi célkitűzése tudatos 
szennyezéshez vezetett, amely többé nem tekinthető véletlennek. 

Javult-e mára ez a helyzet az egyes tagállamokban? Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy az 
1829/2003 rendelet követelményeinek teljesítése érdekében az együtt-termesztési 
intézkedéseknek a szennyezés elkerülését kell megcélozniuk?

9. REACH (Richard Seeber)
A vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására létrehozott 
központosított uniós rendszer (REACH, 1907/2006/EK rendelet) célja egyebek között a 
legnagyobb aggodalomra okot adó vegyi anyagok azonosítása és ellenőrzése, és – ahol 
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lehetséges – kevésbé veszélyes anyagokkal történő helyettesítése.

Milyen az aktuális helyzet a rendelet végrehajtásával kapcsolatban? 
Szükségessé válhat-e a rendelet felülvizsgálata, és amennyiben igen, milyen időn belül?
Látja-e szükségét a Bizottság a REACH kiterjesztésének?

10. Környezetvédelmi cselekvési program (Richard Seeber)

A 6. környezetvédelmi cselekvési program széleskörűen tanulmányozza a környezetvédelmi 
kihívásokat, és 2012-ig meghatározza a Bizottság környezetvédelmi politikájának stratégiai 
keretét. A négy fő környezetvédelmi prioritás az éghajlatváltozás, a természet és a biológiai 
sokféleség, a környezetvédelem és egészségügy, valamint a természeti erőforrások és a 
hulladék. 

Megfelelő úton halad-e és milyen mértékben valósult meg a 6. környezetvédelmi cselekvési 
program végrehajtása?

11. Jogsértés (Kriton Arsenis)

A jogsértési eljárás kulcsfontosságú szerepet játszik az uniós jog helyes alkalmazásának 
biztosításában. Az Európai Bizottságot minden évben több ezer panasz és jogsértési ügy 
kezelésére kérik fel, amely eljárás gyakran összetett és hosszadalmas folyamat.  A jogsértési 
eljárás első lépésétől kezdve az ügy lezárásáig eltelt átlagos idő több év is lehet, és a 
tagállamok és a Bizottság magas fokú együttműködését igényli. 

A fentieket figyelembe véve:

Szükséges lenne-e egy hatékony, az Európai Bizottság által koordinált tagállami szintű 
jogsértési szűrőmechanizmus?

Szükséges lenne-e egy olyan riasztási rendszer, amely alapján az Európai Bizottság még az 
uniós jog megsértésének bekövetkezése előtt beavatkozhatna, amikor az uniós jogot 
esetlegesen sértő, jövőbeli nemzeti jogalkotási folyamatról vagy közigazgatási határozatról 
szóló információ rendelkezésre áll? 

Mivel az EU éves panaszainak és jogsértési ügyeinek kezeléséhez igen nagyszámú személyzet 
szükséges, ezek hány százalékát kezeli az Európai Bizottság személyzete, és milyen arányban 
kerülnek kiszervezésre?


