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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program félidős értékeléséről
(2204/2007(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program 
megállapításáról szóló 2002. július 22-i 1600/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatra1,

– tekintettel a tengeri környezet védelmére és megőrzésére vonatkozó tematikus 
stratégiáról szóló 2006. november 14-i állásfoglalására2,

– tekintettel a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározására (a tengervédelmi stratégiáról szóló irányelv) vonatkozó európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatáról szóló 2006. november 14-i 
álláspontjára3,

– tekintettel a természeti erőforrások fenntartható használatára vonatkozó tematikus 
stratégiáról szóló 2007. április 25-i állásfoglalására4,

– tekintettel a városi környezetre vonatkozó tematikus stratégiáról szóló 2006. szeptember 
26-i állásfoglalására5,

– tekintettel a talajvédelemre vonatkozó tematikus stratégiáról szóló 2007. november 13-i 
állásfoglalására6,

– tekintettel a talajvédelem kereteinek meghatározására, valamint a 2004/35/EK irányelv 
módosítására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 
szóló 2007. november 14-i álláspontjára7,

– tekintettel levegőszennyezésre vonatkozó tematikus stratégiáról szóló 2006. szeptember 
26-i állásfoglalására8,

– tekintettel a környezeti levegő minőségére és a Tiszta levegőt Európának elnevezésű 
programra vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló 
2006. szeptember 26-i álláspontjára9,

– tekintettel a hulladékok újrafeldolgozására vonatkozó tematikus stratégiáról szóló 2007. 

                                               
1 HL L 242., 2002.9.10., 1. o.
2 HL C 314.E, 2006.12.21., 131. o.
3 HL C 314.E, 2006.12.21., 86. o.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0154.
5 HL C 306.E, 2006.12.15., 182. o.
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0504.
7 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0509.
8 HL C 306. E, 2006.12.15., 176. o.
9 HL C 306. E, 2006.12.15., 103. o.
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február 13-i állásfoglalására1,

– tekintettel a hulladékokra vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról szóló 2007. február 13-i álláspontjára2,

– tekintettel a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés 
kereteinek meghatározására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról szóló 2007. október 23-i álláspontjára3,

– tekintettel a peszticidek fenntartható használatára vonatkozó tematikus stratégiáról szóló 
2007. október 24-i állásfoglalására4,

– tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozatalára vonatkozó európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló 2007. október 23-i állásfoglalására5,

– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a 
Regionális Fejlesztési Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 
véleményére (A6-0287/2007), 

A. mivel Európa egyelőre még nem lépett a valóban fenntartható fejlődéshez vezető útra, 

B. mivel a tiszta és egészséges környezet elengedhetetlen az emberi jóléthez és a megfelelő 
szociális feltételek megteremtéséhez,

C. mivel egy jól megtervezett környezetvédelmi politika egyéb célkitűzések 
megvalósításához is hozzájárulhat, így például a versenyképesség fokozásához, a 
gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzéséhez.

1. sajnálatosnak tartja, hogy a hatodik környezetvédelmi cselekvési program időközi 
értékelése két éve késik, és hogy az Európai Unió általában véve nem időben hozza meg 
a cselekvési programban előirányzott intézkedéseket, ellentétben a Bizottság saját időközi 
értékelésében rögzítettekkel; emlékeztet arra, hogy elődjével szemben a hatodik 
környezetvédelmi cselekvési programot a Szerződés 251. cikkének megfelelően 
együttdöntési eljárás szerint fogadták el; felhívja az Uniót, hogy tegyen meg minden tőle 
telhetőt a hatodik környezetvédelmi cselekvési programban elfogadott célkitűzések 
megvalósítása érdekében, hiszen e területen a kudarc aláásná az Unió hitelességét többek 
között a környezet helyzete miatt aggódó állampolgárok szemében;

2. megjegyzi, hogy a tematikus stratégiák új eljárási eszközként történő alkalmazása növelte 
a jogalkotást előkészítő folyamat jelentőségét és további lehetőséget teremtett az

                                               
1 HL L 287. E, 2007.11.29., 168.o.
2 HL L 287. E, 2007.11.29., 136.o.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0444.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0467.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0445.
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érdekeltek bevonására, valamint az EU jogalkotási politikájának fokozottabb stratégiai 
megközelítésére; ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a tematikus stratégiák 
emellett meghosszabbították a környezeti politikát kialakító folyamatot a konkrét 
politikai javaslatok megfogalmazásának és az ebből következő intézkedések 
elfogadásának elhalasztásával; 

3. elkerülhetetlennek tartja, hogy a hatodik környezetvédelmi cselekvési program státuszát 
az EU fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégiája környezetvédelmi dimenziójaként 
határozzák meg;

Tematikus stratégiák

4. úgy véli, hogy az EU tevékeny szerepet vállalt a hatodik környezetvédelmi cselekvési 
programban meghatározott éghajlat-diplomáciai célok megvalósításában; emlékeztet 
azonban arra, hogy nem sikerült teljesíteni minden az éghajlatváltozás kezelésére 
vonatkozó célkitűzést és a kiemelt cselekvési területeket érintő kötelezettségvállalást; 
mély aggodalmát fejezi ki a közlekedésből eredő kibocsátás növekedése és azon 
tevékenységek lassúsága miatt, amelyek az energiahatékonyság növelését célozzák;
felkéri a Bizottságot arra, hogy nyújtson be mennyiségileg meghatározott 
környezetvédelmi célkitűzéseket tartalmazó közleményt a fenntartható közlekedési 
rendszerre vonatkozóan; megköveteli, hogy 2012-ig a tagállamok teljesítsék a Kiotói 
Jegyzőkönyv az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló 
célkitűzéseit

5. sajnálkozását fejezi ki amiatt, hogy a biológiai sokszínűség csökkenésének 
feltartóztatására irányuló célkitűzések látszólag 2010-ig nem valósulnak meg, valamint 
hogy a tengeri környezet és a talaj védelme érdekében javasolt stratégiák 2012-ig nem 
hoznak kézzelfogható környezeti eredményeket; megjegyzi, hogy nagyobb erőfeszítésre 
van szükség a biológiai sokféleségre vonatkozó politika más politikai területekbe történő 
integrálásának támogatása érdekében; felhívja a figyelmet a Natura 2000 költségei 
megfelelő fedezésének szükségességére;

6. úgy véli, hogy a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), valamint az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról 
szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK1 európai parlamenti és tanácsi rendelet a vegyi 
anyagok szempontjából előrelépésnek tekinthető az emberre és a környezetre ható 
veszélyek csökkentése felé, habár a rendelet nem minden szempontból egyezik a hatodik 
környezetvédelmi cselekvési programban elfogadott célkitűzésekkel; sajnálatosnak tartja, 
hogy a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia jelentősen 
elhúzódik, és hogy a levegő minősége és a városi környezet javítása, valamint a zaj 
csökkentése érdekében tett lépések távol maradnak a környezetvédelmi cselekvési 
program célkitűzéseitől; kéri a Bizottságot, hogy mihamarabb nyújtsa be a nemzeti 
kibocsátási határértékekről szóló irányelv átdolgozott változatát; szükségesnek tartja a 
környezeti zajról szóló irányelv teljes körű alkalmazásának biztosítását;

                                               
1 HL L 396., 2006.12.30., 1. o.  A legutóbb a 1354/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 304., 2007.11.22., 1. o.) 
módosított rendelet.
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7. megjegyzi, hogy a 6. környezetvédelmi cselekvési programban foglalt egyedi vízvédelmi 
célkitűzések vonatkozásában nincsenek jelentős hiányosságok; felhívja ugyanakkor a 
Bizottságot, hogy biztosítsa a vízügyi keretirányelv maradéktalan végrehajtását, és 
értékelje újra az EU vízvédelmi kötelezettségeinek a többi politikába történő bevonását; 
emellett sürgeti a Bizottságot, hogy mihamarabb terjesszen elő irányelvjavaslatot a 
mezőgazdasági foszforterhelés csökkentése tárgyában;

8. sajnálatosnak tartja, hogy a természeti erőforrásokról és hulladékokra vonatkozó 
tematikus stratégia háttérbe szorította a hatodik környezetvédelmi cselekvési program 
törekvéseit; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem fogalmaztak meg európai szintű konkrét 
célkitűzéseket a gazdasági növekedés és a források felhasználása elválasztásáról; egyetért 
azzal, hogy a biohulladék vonatkozásában további lépésekre van szükség a 
hulladéklerakóktól való eltérítésre ösztönzés érdekében és a legjobb – például az 
éghajlatváltozás mérséklésén alapuló – kezelési alternatívák követése biztosításához;

A hatályos jogszabályok végrehajtása és érvényesítése.

9. emlékeztet arra, hogy a hatályos jogszabályok teljes körű és helyes végrehajtása 
elsődleges fontosságú, és úgy véli, hogy a kötelező érvényű jogszabályok továbbra is 
központi helyet foglalnak el a környezeti kihívások kezelésében; ezért kéri az EU 
költségvetési hatóságait, hogy lássák el a Bizottságot, mint a Szerződés őrét minden 
szükséges pénzügyi és emberi erőforrással a hatályos jogszabályok végrehajtása és 
érvényesítése leghatékonyabb ellenőrzésének biztosítása érdekében;

10. aggodalmát fejezi ki a minden irányból érkező, a közös rendeletek csökkentését és 
gyengítését célzó javaslatok miatt, amelyeket ideiglenes megállapodásokkal vagy egyéb 
nem kötelező erejű jogi aktusokkal ellensúlyoznak; ezért megismétli, hogy a jobb 
szabályozásnak egyértelmű szabályokra és szabványokra, az elfogadott célkitűzésekhez 
és eredményesebb végrehajtáshoz kapcsolódó jogalkotásra kell összpontosítani; 

11. elismerését fejezi ki a környezeti jogszabályok nemzeti szintű érvényesítésének az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása és a büntetőjog harmonizálása révén 
történő erősítésére irányuló bizottsági javaslat iránt; megjegyzi, hogy a büntetőjog 
megelőző jellege hozzájárul a környezetvédelem fokozottabb érvényesítéséhez;

Környezeti ösztönzők és a környezetre nézve káros támogatások reformja

12. üdvözli a Bizottság környezetvédelmi és a kapcsolódó politikai célokat szolgáló piaci 
alapú eszközökről szóló zöld könyvét; hiszi, hogy a piaci alapú eszközök szélesebb 
alkalmazására van szükség, figyelembe véve minden termelési és elosztási folyamat 
környezeti hatását és a fogyasztási szokásokat; 

13. megjegyzi azonban, hogy a környezetvédelmi adózás szerepe továbbra is csekély és nem 
mutat emelkedő tendenciát; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket a környezetvédelmi adóreform terén, amely többek között az adóterhet a 
a jólétre káros (pl. a munkaerőre kivetett ) adókról a jólétet támogató (pl. a környezetre 
káros tevékenységekre, mint pl. erőforrás-felhasználásra vagy szennyezésre kivetett) 
adókra helyezi át; rámutat, hogy az adózás terén egyhangú döntésre vonatkozó 
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követelmény ellenére a szerződések lehetőséget nyújtanak a megerősített 
együttműködésre, és felhívja a figyelmet a nyílt egyeztetési módszerre;

14. tudomásul veszi a környezetre nézve káros támogatások megszüntetésére irányuló 
igyekezetet; sajnálatát fejezi ki ugyanakkor amiatt, hogy a közeljövőben nem várhatók 
konkrét lépések a környezetre nézve káros támogatások reformja irányába;

Környezeti politika integrációja, nemzetközi együttműködés és innovációs ösztönzők

15. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a környezeti politika 
valamennyi uniós politikai döntéshozatalba történő erősebb és egységesebb beillesztését; 
sajnálkozik az eltérő környezetvédelmi jogi keretek integrációjának és az új jogszabályok 
előkészítésének hiánya miatt, valamint a környezetvédelmen kívül egyéb elsődleges célt 
kitűző jogszabályokba történő integrálásának hiánya miatt;

16. úgy véli, hogy kötelező erejű ágazati célkitűzések és ütemtervek kidolgozására van 
szükség annak érdekében, hogy a környezeti megfontolások egyéb gazdasági ágazatokba 
történő bevonása konkrét eredményeket hozzon; 

17. elismerését fejezi ki a Bizottságnak a környezeti politika nemzetközi dimenziójának 
fokozása iránti erős elkötelezettsége miatt; szükségesnek tartja a környezeti politika 
Európa valamennyi külső fellépésébe történő integrálásának biztosítását és a nemzetközi 
környezetvédelmi irányítás javítását; bátorítja az EU-t, hogy folytassa az ambiciózus 
környezetvédelmi politika és követelmények terjesztését;

18. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák az innováció és az új 
technológiák kiaknázásának pragmatikusabb és horizontális megközelítését valamennyi 
uniós vonatkozású politikában annak érdekében, hogy e tényezők kulcsszerepet 
játsszanak a környezet megőrzésének erősítésében; hangsúlyozza, hogy az EU-nak „top 
runner” megközelítést, egy kidolgozás alatt álló, ambiciózusabb eszközt kell a termelési 
és fogyasztási szokások javítására haladéktalanul bevezetnie annak biztosítása érdekében, 
hogy a jövőben az uniós piacon minden terméket a fenntarthatóság kritériumának 
megfelelően tervezzenek, állítsanak elő és használjanak fel;

19. arra ösztönzi az EU-t, hogy fogadjon el valóban környezettudatos közbeszerzési 
szabályokat az innováció, valamint a fenntartható fogyasztási és termelési szokások 
előmozdítása érdekében;

A viselkedésbeli változás elősegítése

20. rámutat, hogy új módszerekre van szükség a jólét mérésére az ökológiai szempontokból 
nyújtott reális értékek alapján; úgy véli, hogy mivel a GDP önmagában nem tükrözi a 
modern társadalom minden aspektusát és igényét, már nem megfelelő eszköze a jólét és a 
fejlődés mérésének; támogatja az EU-t, hogy fejlesszen tovább és politikájában 
alkalmazzon egy új mutatót, amely egységesíti a gazdasági fejlődés környezetre és 
egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatását, valamint hozzájárul a gazdasági növekedésnek 
a környezeti terheléstől való elválasztása érdekében tett erőfeszítésekhez; úgy véli, hogy 
ez az új mutatónak elő kell segítenie egy integrált társadalom kialakulását, valamint 
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lendületet kell adnia a környezeti megfontolásoknak a többi politikába történő jobb 
bevonásának; 

21. úgy véli, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kellene játszania olyan politikai 
lehetőségek kialakításában, amelyek a fogyasztási és termelési szokások terén radikális 
viselkedésbeli változások előtt nyitnának utat; 

22. úgy véli, hogy a polgároknak nyújtott megfelelő tájékoztatásnak elsőbbséget kell 
élveznie; határozottan támogatja egy világos és átfogó címkézési rendszer kialakítását, 
minthogy ez jelentősen elősegítené, hogy a fogyasztók helyes döntéseket hozzanak; 

23. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság, vagy a nevében eljáró kihelyezett intézet a 7. 
környezetvédelmi cselekvési programra irányuló javaslat véglegesítése előtt átfogó 
értékelést nyújtson a 6. környezetvédelmi cselekvési program eredményeiről; 

o
o o

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek,
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INDOKOLÁS

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta teetti arvioinnin siitä, kuinka hyvin Euroopan 
unioni on täyttänyt vuonna 2002 hyväksytyn ja vuoteen 2012 ulottuvan kuudennen 
ympäristötoimintaohjelman sitoumukset tähän mennessä. Tämän selvityksen perusteella 
ympäristötoimintaohjelman toteutus on paljon tai erittäin paljon myöhässä useiden 
ensisijaisten tavoitteiden osalta. Tähän mennessä toteutettujen toimien valossa näyttääkin 
siltä, ettei kuudennen ympäristötoimintaohjelman mukaisia ympäristöalan ensisijaisia 
tavoitteita saavuteta vuoteen 2012 mennessä. Arviointi ei siten tue komission omassa 
väliarvioinnissaan esittämää väitettä, jonka mukaan EU on yleisesti ottaen aikataulussa 
toimintaohjemassa suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa.

Kuudennen ympäristötoimintaohjelman hyväksymisen yhteydessä käytiin voimakasta 
keskustelua siitä, miten unionin laajuiset tavoitteet kunkin ensisijaisen toimen alueella olisi 
esitettävä. Parlamentin esittelijä olisi halunnut sisällyttää tekstiin selkeämpiä määrällisiä ja 
laadullisia tavoitteita sekä aikatauluja. Komissio ei tukenut selkeiden tavoitteiden ja 
aikataulujen asettamista. Sen mukaan nämä vaatimukset huomioitaisiin ohjelman perusteella 
vahvistettavissa teemakohtaisissa strategioissa. Valitettavasti teemakohtaiset strategiat ovat 
kuitenkin tuottaneet pettymyksen; niissä on hyvin vähän konkreettisia tavoitteita ja silloinkin 
kun niitä on, niillä ei saavuteta kuudennessa ympäristötoimintaohjelmassa asetettuja 
tavoitteita. Esimerkkinä mainittakoon vielä keskeneräinen ilmanlaatudirektiivi.

Parlamentin tilaaman arvioinnin mukaan voi lähes yksiselitteisesti tehdä sen johtopäätöksen, 
että komission valinta esittää konkreettiset ehdotukset teemakohtaisten strategioiden kautta ei 
pääosin ole tuottanut toivottua tulosta. Vaikka niiden voidaan katsoa parantaneen 
sidosryhmien osallisuutta ja kehittäneen ympäristöpolitiikan strategista ulottuvuutta, ne ovat 
samanaikaisesti pidentäneet ympäristölainsäädäntöprosessia viivyttämällä konkreettisten 
lainsäädäntöehdotusten valmistelua ja hyväksymistä. Eniten edistystä onkin tapahtunut 
ympäristötoimintaohjelman niillä osa-alueilla, joita varten ei laadittu erillistä teemakohtaista 
strategiaa. Esimerkiksi ilmastoa koskevien kansainvälisten sitoumuksien osalta EU:n voidaan 
katsoa onnistuneen toimissaan tähän mennessä. 

Kuudennessa ympäristötoimintaohjelmassa kannustetaan huomattavia kielteisiä 
ympäristövaikutuksia omaavien tukijärjestelmien muuttamiseen ja kestävien 
tuotantomenetelmien ja kulutusmallien edistämiseen fiskaalisten keinojen avulla. 
Valitettavasti näillä aloilla on tapahtunut vain vähän edistystä, vaikka markkinapohjaisten 
ohjauskeinojen tehokkaammalla hyödyntämisellä olisi suuri vaikutus kuudennen 
ympäristötoimintaohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi. Niin ikään on jatkettava 
ympäristölainsäädännössä olevien aukkojen täyttämistä uusilla lainsäädäntöehdotuksilla ja 
taattava asianmukaiset voimavarat sen varmistamiseen, että yhteisön ympäristölainsäädäntö 
toimeenpannaan asianmukaisesti jokaisessa unionin jäsenvaltiossa.

Lopuksi on syytä muistuttaa siitä tosiasiasta, että toisin kun edeltäjänsä, kuudes 
ympäristötoimintaohjelma hyväksyttiin perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti 
yhteispäästömenettelyssä. Siten on entistä tärkeämpää, että EU tekee kaiken voitavansa 
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kuudennessa ympäristötoimintaohjelmassa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Epäonnistuminen tässä heikentäisi unionin uskottavuutta muun muassa ympäristön tilan 
huonontumisesta huolestuneiden kansalaisten silmissä.
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