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AZ EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLY VÉGREHAJTÁSA

A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 2006. MÁJUS 3-I ÜLÉSE

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

1. Panaszok rögzítésének mellőzése (Satu Hassi)

A Bizottság a közösségi környezetvédelmi jogszabályok 2004. évi végrehajtásáról szóló 
legutóbbi felmérésében1 egyebek között kiemeli a panaszok csökkenő számát, mint az 
uniós környezetvédelmi jog végrehajtása javulásának bizonyítékát. Komoly aggodalmat 
kelt azonban, hogy a panaszok számának csökkenése legalábbis részben annak is betudható 
lehet, hogy változott a Bizottság politikája a panaszok nyilvántartásba vétele 
vonatkozásában, ellentétben meghirdetett politikájával.

A közösségi jog megsértései tekintetében a panaszossal való kapcsolatokról szóló európai 
bizottsági közlemény megállapítja többek között azokat az igazgatási intézkedéseket, 
amelyeknek betartását a Bizottság a panaszok intézésekor vállalja2. Ennek megfelelően a 
Bizottság nyilvántartásba vesz minden olyan levelezést, amelynek vizsgálatára 
valószínűleg szükség lesz, egyértelmű szempontokkal a nem vizsgálandó levelezés 
vonatkozásában. 

A Jogi Ügyek Bizottságának 2006. február 23-i meghallgatásán Catherine Day, a Bizottság 
új főtitkára és a Környezetvédelmi Főigazgatóság korábbi főigazgatója kijelentette, hogy 
nem minden, a Bizottságnak küldött, panaszt felvető levelet vesznek nyilvántartásba 
hivatalos panaszként. Kijelentette, hogy „néhány panasz olyan nehézségeket azonosít, 
amelyek a közvetlenül érintett hatóság részéről gyorsabban és közvetlenül megoldhatók 
vagy megválaszolhatók”. Ezután azt mondta, hogy „folytatnunk kell a közösségi jog 
tényleges, új megszegésére rámutató panaszok nyilvántartásba vételét és nyomon
követését”. Úgy tűnik, a Bizottság új és szigorúbb megszorító szempontokat alkalmaz, 
amelyek ellentétben állnak meghirdetett politikájával. 

Hány panaszt nem vett nyilvántartásba a Bizottság 2002 óta, és mik voltak azok a sajátos 
szempontok, amelynek alapján így tett? Hány panaszt nem vettek nyilvántartásba olyan 
szempontok alapján, amelyek a meghirdetett közigazgatási eljárások körén kívül esnek? 
Milyen garanciát tud a Bizottság a Parlamentnek adni arra, hogy a panaszosokkal 
fenntartott kapcsolataiban teljes mértékben tartani fogja magát a 2002-es közlemény 
megállapításaihoz?

HORIZONTÁLIS KÉRDÉSEK 

  
1 SEC (2005) 1055
2 SEC (2002) 141 végleges
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2. Szankció kiszabására irányuló eljárások a hulladékokra vonatkozó jogszabályok 
terén (Jillian Evans)

A Bizottság a környezetvédelmi közösségi jogszabályok 2004. évi végrehajtásáról szóló 
legutóbbi felmérésében1 felsorolja a környezetvédelmi jog területén hozott bírósági 
ítéleteket. 

2004 során a Bíróság elmarasztalta az Egyesült Királyságot amiatt, hogy nemzeti 
jogszabályai nem felelnek meg a hulladékokról szóló keretirányelv2 rendelkezéseinek, 
valamint több tagállamot amiatt, hogy nem tartották tiszteletben a hulladékokról szóló 
1975. évi keretirányelv előírásait (Olaszország, Spanyolország, Görögország)3. A Bíróság 
2005 áprilisában Írországot marasztalta el amiatt, hogy módszeresen figyelmen kívül 
hagyta a hulladékokról szóló keretirányelv rendelkezéseit4. 2005 októberében 
Görögországot marasztalták el a hulladékokról szóló keretirányelvnek 1125 
ellenőrizetlen telepen való meg nem felelés miatt5.

Más szavakkal, ezekben az országokban a hulladékot olyan módon ártalmatlanították, 
amely veszélyezteti az emberi egészséget és a környezetet – gyakran évtizedek óta és 
néha több száz különböző helyszínen, a legalapvetőbb 1975-ös jogszabályi rendelkezések 
megsértésével. 

Egy meghatározott görögországi ellenőrizetlen hulladéklerakót csak akkor zártak be, 
amikor a Bíróság bírságot szabott ki Görögországra6. Azonban a görög kormány által is 
elismerten ezernél több hasonló ilyen ügy van Görögországban. Görögország viszont 
2008 előtt nem szándékozik leállítani az illegális hulladékártalmatlanítást e telepeken7.

Mikor fogja a Bizottság megindítani Görögország ellen az eljárást a 228. cikk alapján, a 
hulladékokról szóló keretirányelv általa történő folyamatos be nem tartása miatt? Meg 
fogja-e indítani a Bizottság a 228. cikk alapján az eljárást a fent felsorolt összes ügyben 
az érintett tagállamok ellen, és ha igen, meg tudja-e határozni annak idejét minden egyes 
ügy vonatkozásában? Ha nem, melyik ügyekben nem fog ilyen intézkedést tenni, és 
milyen indokkal?

3. Veszélyes hulladék - A fogamalgám-hulladék (higany) kezelése (Marios Matsakis)

  
1 SEC (2005) 1055
2 C-60/03. sz. ügy
3 Olaszország: C-375/02., C-383/02., C-516/03. és C-447/03. sz. ügy; Spanyolország: C-398/02. és C-

446/01. ügy; Görögország: C-420/03. sz. ügy
4 C-494/01. sz. ügy
5 C-502/03. sz. ügy
6 387/97. sz. ügy
7 C-502/03. sz. ügy, 8. pont
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A fogamalgámot a higanykibocsátás jelentős forrásaként azonosították, beleértve a 
fogászati rendelők részéről és a hamvasztás útján történő kibocsátást. A fogamalgám-
hulladékban található higany veszélyes hulladéknak minősül, és kezelésére a közösségi 
hulladékügyi jogszabályok vonatkoznak1. 

Milyen intézkedéseket tett a Bizottság a higanyra vonatkozó EU-stratégia 4. intézkedése 
vonatkozásában, a fogamalgám-hulladék kezelésére vonatkozó közösségi előírások 
tagállami végrehajtásának ellenőrzése tekintetében? Fog a Bizottság további lépéseket 
tenni a helyes alkalmazás biztosítására? 

4. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (Chris 
Davies)

Milyen végrehajtási intézkedéseket tesz a Bizottság az Egyesült Királyság ellen amiatt, 
hogy nem hajtotta végre az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
irányelvet, milyen magyarázattal szolgált az Egyesült Királyság kormánya erre a 
mulasztásra, és mely másik tagállamok vannak hasonló helyzetben?

5. Madárvédelmi irányelv – különleges madárvédelmi területek kijelölése a 
madárvédelmi irányelv alapján (Marie Anne Isler Beguin)

A csatlakozás után két évvel a Bizottság miként értékeli a tíz új tagállamban a különleges 
madárvédelmi területek (KMT-k) kijelölésének módját? A KMT-k tíz új tagállam általi 
kijelölését a 15-tagú EU-val összehasonlítva milyen az átfogó kép, mely országokban a 
legjobb és legrosszabb az előrehaladás, és mit fog tenni a Bizottság annak érdekében, 
hogy az egész EU-ban elérje a KMT-k teljes körű kijelölését – huszonhét évvel a 
madárvédelmi irányelv elfogadását követően?

6. A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (Horst Schnellhardt)

Egy ideig a nem kormányzati szervezetek anélkül jelentették be az EU Bizottságának a 
területeket, hogy előtte a tartományokkal (Länder) konzultáltak volna. A regionális 

  
1 A Bizottság 2000. május 3-i 2000/532/EK határozata a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 
75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, 
valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. 
cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról, HL 
L226/3, 2000.6.9. (a módosított változatban).
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jogalkotó hatóságoknak meg kell indokolniuk, hogy az érintett területeket miért nem kell 
felvenni az élőhelyekről szóló irányelv listáiba. Ez további bürokráciával jár, és 
megnehezíti, hogy a tartományokban időben elkészítsék a vonatkozó listákat.

1. A Bizottság milyen mértékben veszi figyelembe munkája során e nem hivatalos 
listákat?

2. Fontosabbak-e a nem kormányzati szervezetek bejelentései, mint a kormányok 
álláspontjai?

Máris jelentős eltérések vannak annak módjában, ahogyan az irányelvet az egyes német 
tartományokban végrehajtják. 

3. Milyen mértékben látja át az Európai Bizottság az irányelv mind a 25 tagállamban 
történő végrehajtásának előrehaladását, és milyen intézkedéseket tervez a széles körben
felismert eltérések orvoslására?

Jelentős gondok vannak a védettnek minősülő területeken a projektek végrehajtásával. 
Amennyiben az Európai Bíróság véleménye szerint a hatásértékelés feladata a gazdasági és 
társadalmi érdekek alátámasztása, az ilyen projektek végrehajtásának az akadályai túl 
nagyok.
Mik a hatásai a legutóbbi EB-ítéleteknek (a C-98/03. sz. ügyben 200. január 10-én hozott 
ítélet) a hatásértékelésre, és egyáltalán milyen mértékben lehetséges a természetvédelmen 
kívüli más megfontolások figyelembe vétele?

7. Levegőminőségi irányelvek (Hegyi Gyula)

A környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló tanácsi irányelv 1

foglalkozik a környezeti levegő szennyező anyagaival és határértékeivel többek között az 
emberi egészségre veszélyesnek tartott finom részecskékből álló anyagok (PM 10) 
vonatkozásában. Ennek első származékos irányelve2 meghatározza a PM 10 fokozatosan 
elérendő határértékeit, és kötelezi a tagállamokat arra, hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket a határértékek betartásának biztosítására. A legutóbbi jelentések azonban 
azt mutatják, hogy PM 10 koncentráció különböző tagállamokban folyamatosan 
meghaladja a határértékeket.

Szándékozik-e a Bizottság intézkedéseket bevezetni annak érdekében, hogy segítséget 
nyújtson a tagállamoknak a PM-10-re vonatkozó rendelkezések betartásában, például az 
irányelv rendelettel való felváltásának kezdeményezése révén, a szabályozási környezet 
egyszerűsítésére vonatkozó stratégiáról szóló bizottsági közleménynek 3 a környezeti 
kérdésekre történő kiterjesztésével, az EK-Szerződés 226. cikke értelmében történő 
eljárás bevezetése helyett?

  
1 A Tanács 1996. szeptemberi 96/62/EK irányelve a környezeti levegő vizsgálatáról és ellenőrzéséről, HL 

L 296, 1996.11.21., 55. o.
2 A Tanács 1999. április 22-i 1999/30/EK irányelve  a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-

dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekről, HL L 163, 
1999.6.29., 41. o.

3 Közlemény a Közösség lisszaboni programjának végrehajtásáról: a szabályozási környezet 
egyszerűsítésére irányuló stratégiáról, COM (2005) 535 végleges
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AZ IRÁNYELVEK VÉGREHAJTÁSA – KÜLÖNLEGES ESETEK

8. A levegőminőségi irányelvek Görögországban történő végrehajtása (Dimitris 
Papadimoulis)

A Görögország által a levegőminőségi jogszabályokban előírt beszámolási kötelezettség 
alapján legutóbb (2003) nyújtott tájékoztatás alapján a nitrogén-dioxid és a por (PM 10) 
szintjei meghaladták az 1999/30/EK irányelvben meghatározott, tűréssel megnövelt 
határértékeket.

2004 áprilisban a Bizottság jogsértési eljárást kezdeményezett Görögország ellen a 
96/62/EK és a 99/30/EK irányelv alapján fennálló kötelezettségei teljesítésének 
elmulasztása miatt. 
Be tudna-e számolni a Bizottság a jogsértési eljárás jelenlegi állásáról? Milyen
intézkedéseket tett Görögország a vonatkozó irányelveknek való megfelelés céljából? 
Milyenek a nitrogén-dioxid és PM 10 szintek Attikában, Tesszalonikiben és Patraszban?
Tájékoztatta-e Görögország a Bizottságot a közösségi levegőminőségi jogszabályokban 
megkövetelt határértékek elérését célzó bármely tervről vagy programról? 

9. A fürdővizekról szóló irányelv – a Bizottság ejtette a Spanyolország elleni bírságot
(Caroline Lucas)

Az Európai Bíróság 1998-ban vétkesnek találta Spanyolországot a fürdővizekről szóló 
irányelv vízminőségi előírásainak a belvízi partokon történő megsértésében (a jogsértési 
eljárás 1988-ban kezdődött)1. Amikor Spanyolország nem járt el e vizek EU-előírások 
szintjére történő feljavítása érdekében, a Bizottság ismét keresetet indított ellene, és a javára 
szólt 2003 novemberében a második ítélet is, amely bírságot szabott ki Spanyolországra az 
első ítélet be nem tartása miatt 2. 
A Bíróság úgy döntött, hogy a bírságot évente kell kivetni a spanyol part menti 
fürdőterületek minden egyes olyan 1%-a után, amely nem felel meg az irányelvnek. A 
bírságot a 2004-es fürdési szezontól addig kell alkalmazni, ameddig Spanyolország nem tesz 
eleget az ítéletnek. 
Az Európai Bizottság 2005 decemberben úgy határozott, hogy nem szab ki bírságot 
Spanyolországra. Spanyolország azonban nem érte el a teljes megfelelést 2004-ben. 94,7%-
os megfelelési arányt jelentett be – de ezt is csak azzal érte el, hogy az irányelv hatálya alól 
„kilistázott” vagy átminősített 132-t a gondot okozó 302 belvízi partszakaszból (= 44%), 
ahelyett, hogy megtette volna a szükséges intézkedéseket azok megtisztítására. Ez a 
gyakorlat nem egyeztethető össze a fürdővizekről szóló irányelvvel. Emellett ez ellentétes az 
Európai Közösségről szóló szerződéssel, amely valamennyi tagállamot kötelez a megfelelő 
intézkedések megtételére kötelezettségei teljesítésének biztosítása érdekében, és  az olyan 

  
1 92/96. sz. ügy
2 C-278/01. sz. ügy
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intézkedésektől való tartózkodásra, amelyek veszélyeztethetik a Szerződés célkitűzéseinek 
elérését.
A Bizottság azzal a kijelentéssel indokolta határozatát, hogy „meghatározott körülmények 
között a tagállamok a fürdővizekről szóló irányelvnek megfelelőnek minősíthetők, ha kijelölt 
fürdővizeik legalább 95%-a megfelel az irányelv minőségi előírásainak”. 

Miért jutalmazza a Bizottság ilyen nagylelkű mérlegeléssel Spanyolország jogszerűtlen 
gyakorlatát, amely nagyszámú fürdőhelyet levett a listáról? Mi a jogalapja ennek a 
mérlegelésnek, különösen az EKSZ 10. cikkére figyelemmel? Nem tartja úgy a Bizottság, 
hogy Spanyolország jogellenes magatartásának eltűrése gúnyt űz a 228. cikk szerinti
eljárásból? Mikor fog a Bizottság jogi lépéseket tenni Spanyolország ellen a nagyszámú 
belvízi fürdőterület kilistázása miatt? 

10. Az élőhelyekről szóló irányelv végrehajtása Skóciában (John Bowis)

Milyen előterjesztés érkezett a Bizottsághoz az élőhelyekről szóló irányelv Skóciában 
történő megsértése kapcsán, és milyen lépéseket tett ezek megoldására a skót 
végrehajtással és a miniszterekkel?

Különösképpen értesült-e a Firth Of Lorn különleges természetmegőrzési területen (KTT) 
(UK 0030041) és sziklás szirtjein a fésűkagylót halászó kotróhajók által használt vas 
fenékvonó hálókkal állítólag okozott károkról, valamint a kikötő barnadelfin populációját 
érő, a hatóságok azon mulasztásából fakadó állítólagos károkról, mely szerint csak D 
megjelölést kaptak?

Értesült-e továbbá a Loch Creran különleges természetmegőrzési területet (KTT) (UK 
0030190) és az Európában egyedülálló serpulaféregből létrejött, szintén a fésűkagylót 
halászó kotróhajók által veszélyeztetett, élő szikláit ért állítólagos károkról?

Értesült-e a Lismore-sziget különleges természetmegőrzési területen (KTT) (UK 0030182) 
a fókavédelmi rendelet 2000-es évi lejártát követően a fókák lelövéséről?

Továbbá értesült-e a főként sziklás élőhelyekkel, valamint szürke fóka és barna delfin 
populációkkal rendelkező Treshnish-szigetek haltenyészetek létrehozását szolgáló területté 
történő kijelöléséről?

11. A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EK irányelv végrehajtásáról (Bart 
Staes)

2004 nyarán megállapították, hogy Belgium nem teljesítette a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló 91/271/EK irányelvet. A flamand kormány azóta bejelentette, hogy 
megbirkózik politikája hiányosságaival. A Flamand Környezetvédelmi Ügynökség (VMM) 
éves vízminőségi jelentése szerint azonban megállt Flandriában a vízminőség javulása, 
azon nagyarányú beruházások ellenére, amelyek a felszíni vizekbe történő közvetlen 
kibocsátás megelőzését célozzák. A fő probléma az, hogy esőzéskor túl sok kezeletlen víz 
folyik túl a felszíni vizekbe. A VMM-jelentések jelzik azt is, hogy nem növekedett a kezelt 
hulladékmennyiség a közelmúltban. Mi a Bizottság álláspontja a Flandria (és Belgium) 
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által a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv vonatkozásában elért 
előrehaladásról, és épült-e megfelelő infrastruktúra az irányelvnek való megfeleléshez, 
még ha egyértelmű is az, hogy az infrastruktúra nem működik?

12. A nitrátirányelv és a nyilvánosság részvételéről szóló irányelv végrehajtása (Bart 
Staes)

A 91/676/EGK irányelv 5. cikke megköveteli a tagállamoktól, hogy készítsenek cselekvési 
terveket az általuk veszélyeztetettként besorolt területekre. A nyilvánosság részvételéről 
szóló irányelv 2., 3 cikkével és I c. mellékletével összhangban a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a nyilvánosság korai és hatékony lehetőségeket kapjon a tervek és 
programok előkészítésében és módosításában vagy felülvizsgálatában történő részvételre, 
beleértve a nitrátirányelvhez kapcsolódókat is. Amikor azonban a jelenleg az Európai 
Bizottság által tárgyalt felülvizsgált intézkedési tervek készültek, nem volt semmiféle 
nyilvános konzultáció, és észrevételek megtételére sem nyílt lehetőség. A Bizottság 
megítélése szerint Flandria e tekintetben megfelelően végrehajtotta a nyilvánosság 
részvételéről szóló irányelv?

13. Bányászati hulladékról szóló irányelv (Szlovákia) (Hegyi Gyula)

A (Kanadában letelepedett) Tournigan Gold Corporation arany- és ezüstbányát 
szándékozik nyitni Körmöcbányán (Kremnica, Szlovákia). Az e tevékenység 
engedélyezésére vonatkozó eljárás jelenleg folyik, és a közeljövőben kell elkészíteni a 
környezeti hatásértékelést. Milyen lehetőségek vannak annak biztosítására, hogy a 
tervezett bánya megfeleljen a Hivatalos Lapban megjelenésre váró bányászati hulladékról 
szóló új irányelvnek?

14. Az EU erdészeti jogszabályainak végrehajtása Romániában (Olajos Péter)

Folytatódnak a nagyarányú romániai illegális fakitermelésről szóló beszámolók, és 
vélhetően a korrupció szabott gátat az e gyakorlat megelőzésére szolgáló hatékony 
intézkedéseknek. Eltekintve a romániai erdőkre és élőhelyekre gyakorolt közvetlen 
hatásoktól, az erdőirtási területek alatt fekvő szomszédos tagállamok, így például 
Magyarország most megnövekedett árvizektől szenved a Tiszába és más folyókba ömlő 
többletvíz következtében, ahelyett, hogy azt az erdők vennék fel.

Mivel Romániának már meg kellett volna tennie az intézkedéseket az EU környezeti 
(nevezetesen az erdőjogi végrehajtásra vonatkozó) jogszabályainak végrehajtására, 
milyen intézkedések megtételét tervezi a Bizottság most annak biztosítására, hogy ezt a 
károsító jogellenes gyakorlatot megállítsa, mielőtt a fakitermelés visszafordíthatatlan 
következményekkel járna?


