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HU Egyesülve a sokféleségben HU

A KÖRNYEZETVÉDELMI JOG VÉGREHAJTÁSA

A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 2011. JANUÁR 24-I 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 élőhelyvédelmi irányelv alkalmazásának elmulasztása (Chris Davies)

A Bizottság eddig három panaszt nyitott meg és négy felszólító levelet küldött a bolgár 
kormánynak a madárvédelmi irányelv szerinti különleges madárvédelmi területek – mind 
számukat, mind méretüket tekintve történő – kijelölésének elmulasztásával, valamint a 
madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv értelmében védendő területek folyamatos 
pusztításával kapcsolatban.
A bolgár kormány válasza mélységesen lelombozó volt. Még mindig nem fejezte be a Natura 
2000 területek kijelölését, és a területek közül sok esetében lehetővé tette azok további 
károsítását.
A Bulgária fekete-tengeri partján található Kaliakra-félsziget károsítása súlyos hatást gyakorol 
a több ezer vonuló gólyára, amelyek számára ez a terület pihenőhelyként szolgál. A félsziget a 
világszinten veszélyeztetett vörösnyakú lúd által a világon felkeresett egyetlen 
telelőterületnek is részét képezi.

a)  A Bizottság miért nem dolgozott ki indokolással ellátott véleményt e panaszok 
alapján, és mikor kívánja ezt megtenni?

b) A Kaliakra-félszigettel kapcsolatban hogyan tervezi a Bizottság biztosítani azt, hogy e 
területet egészét kijelöljék, figyelembe véve, hogy a közelben semmilyen megfelelő 
élőhely nem található, amely a károsodást ellensúlyozhatná?

c) Hogyan tervezi a Bizottság biztosítani, hogy megtörténjen ezeknek a területeknek a 
helyreállítása?

3. 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 
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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?

4. 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. 

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 
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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?

5. 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?

6. 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 
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?

7. 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 
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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?


