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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a vállalkozások környezeti károkért viselt felelősségéről
(2020/2027(INI))

Az Európai Parlament

– tekintettel a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti 
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanács 
irányelvre1 (a továbbiakban: környezeti felelősségről szóló irányelv),

– tekintettel a környezet büntetőjog általi védelméről szóló, 2008. november 19-i 
2008/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett 2016. április 14-i bizottsági 
jelentésre, amely a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a 
környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelv (COM(2016)0204) 18. cikkének (2) 
bekezdése alapján készült,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 4. és 191. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 37. cikkére,

– tekintettel a 2004/35/EK irányelvnek az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező 
hulladék kezeléséről szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK irányelv3 révén történő 
módosítására, a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK 
irányelvre4 és a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról szóló, 2013. június 
12-i 2013/30/EU irányelvre5,

– tekintettel „A környezeti felelősségről szóló irányelv REFIT-értékelése” című bizottsági 
szolgálati munkadokumentumra, amely a környezeti károk megelőzése és felszámolása 
tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelv 18. cikkének (2) 
bekezdése alapján készült, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett bizottsági 
jelentést kíséri,

– tekintettel az Európai Parlament Kutatószolgálatának 2016. június 15-i, „A környezeti 
felelősségről szóló irányelv végrehajtása: a Bizottság által készített értékelési 
folyamatról szóló felmérés” című tájékoztatójára6,

– tekintettel a Parlament Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztályának 
2020. májusi, „A vállalkozások környezeti felelőssége” című tanulmányára7,

                                               
1 HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
2 HL L 328., 2008.12.6., 28. o.
3 HL L 102., 2006.4.11., 15. o.
4 HL L 140., 2009.6.5., 114. o.
5 HL L 178., 2013.6.28., 66. o.
6 PE 556.943.
7 PE 651.698.
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– tekintettel az Európai Bizottság 2020. májusi, „A pénzügyi biztonság javítása a 
környezeti felelősségről szóló irányelv összefüggésében” című tanulmányára8,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság véleményére (A9-0000/2020),

A. mivel az EU összehangolt környezetvédelmi stratégiája ösztönzi az együttműködést és 
biztosítja az uniós politikák összhangját;

B. mivel a környezeti felelősségről szóló irányelv más felelősségi eszközökkel és 
rendelkezésekkel párhuzamosan létezik mind uniós, mind tagállami szinten; mivel a 
környezeti felelősségről szóló irányelvvel kapcsolatos kötelezettségeket keletkeztető 
incidensek párhuzamosan büntető-, polgári vagy közigazgatási eljárásokat is maguk 
után vonhatnak;

C. mivel a környezeti felelősségről szóló irányelv kiegészíti az uniós környezetvédelmi 
jogszabályokat, amelyekhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik, különösen az 
élőhelyvédelmi irányelvet9, a madárvédelmi irányelvet10, a vízügyi keretirányelvet11, a 
tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvet12 és a tengeri olaj- és gázipari 
tevékenységek biztonságáról szóló irányelvet13;

D. mivel a környezeti felelősségről szóló 2016. évi bizottsági jelentés azt javasolta minden 
tagállamnak, hogy „rögzítse az irányelv hatálya alá eső káresetekre vonatkozó adatokat, 
és tegye közzé az irányelv hatálya alá eső káresetek nyilvántartását, ha ezt eddig még 
nem tette meg”14; mivel ennek ellenére csak hét tagállam rendelkezik nyilvánosan 
hozzáférhető nyilvántartással a környezeti felelősségről szóló irányelv hatálya alá 
tartozó ügyekről, négy másik tagállam pedig nem nyilvános nyilvántartással 
rendelkezik; mivel számos tagállam gyűjt más uniós jogszabályok, de nem kifejezetten 
a környezeti felelősségről szóló irányelv hatálya alá tartozó információkat, esetleg 
szélesebb körű vagy eltérő tartalmú nyilvántartásokkal rendelkezik, és mivel több 
tagállam regionális szinten gyűjt adatokat; mivel 14 tagállam nem rendelkezik 
adatbázissal a környezeti eseményekről vagy a környezeti felelősségről szóló 
irányelvvel kapcsolatos esetekről;

E. mivel úgy tűnik, hogy a tagállamok többsége nem ír elő kötelező pénzügyi 

                                               
8 Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive (No 
07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4), May 2020.
9 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről, HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
10 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak 
védelméről, HL L 20., 2010.1.26., 7. o.
11 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról, HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
12 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi 
politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról, HL L 164., 2008.6.25., 19. o.
13 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/30/EU irányelve (2013. június 12.) a tengeri olaj- és gáziparban 
végzett kutatási, feltárási és termelési tevékenységek biztonságáról, HL L 178., 2013.6.28., 66. o.
14 COM(2016)0204, 10. o.



PR\1219489HU.docx 5/10 PE660.299v02-00

HU

biztosítékokat jogszabályaikban, azonban néhány ország megkövetel ilyeneket15;

F. mivel bár a legtöbb piacon elegendő biztosítási lehetőség áll rendelkezésre, beleértve a 
kiegészítő és kompenzációs helyreállításra vonatkozó biztosítást is, a kereslet általában 
alacsony a bejelentett incidensek hiánya, az optimálistól elmaradó végrehajtás és a 
feltörekvő piacokon tapasztalható lassabb fejlemények miatt16;

G. mivel a gazdasági szereplők súlyos balesetek miatti fizetésképtelensége továbbra is 
problémát jelent az EU-ban;

H. mivel egyes esetekben a vállalati vezetőtestületek tagjai tisztában vannak azokkal a 
tevékenységekkel, amelyek esetében nagy a környezeti károkozás kockázata, de a 
nyereséget fontosabbnak tartják a felelős magatartásnál;

Általános kérdések

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy felmérje és áthidalja a környezeti 
felelősségről szóló irányelv egyes tagállamokbeli végrehajtása tekintetében 
megfigyelhető különbségeket;

2. megállapítja, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelvben meghatározott 
mérlegelési jogkörök, valamint a nemzeti, regionális és helyi szintű megfelelés és 
hatékony irányítás biztosítására szolgáló gyenge mechanizmusok végrehajtási 
hiányosságokhoz, az esetek száma tekintetében a tagállamok közötti jelentős 
eltérésekhez, valamint a piaci szereplők egyenlőtlen versenyfeltételeihez vezettek; ezért 
úgy véli, hogy további erőfeszítésekre van szükség az uniós szabályozás 
szabványosításának biztosításához és a közvéleménynek az uniós jogszabályok 
hatékonyságába vetett bizalmának növeléséhez;

3. üdvözli a Környezetvédelmi Megfelelési és Irányítási fórum létrehozását, amely 
összehozza a környezetvédelmi megfelelés biztosításáért felelős szakembereket, a 
környezetvédelmi megfelelés és irányítás javítását célzó 2018. évi bizottsági cselekvési 
terv17 és a 2020 és 2022 közötti munkaprogram nyomon követéseként, amelyet a fórum 
2020 februárjában hagyott jóvá18;

4. sajnálja, hogy számos tagállamban a környezetvédelmi felügyelőségek költségvetése a 
pénzügyi válság miatt stagnált vagy csökkent, és hogy még a nagy, megfelelő 
forrásokkal rendelkező hatóságok számára is nehézséget jelenthet a megfelelés 
biztosítását célzó legjobb módok független kidolgozása; ezért úgy véli, hogy 
erőteljesebb uniós szintű támogatásra van szükség, például hozzáférhető információs 
portálok, közösen használt hálózatok (uniós felhasználói hálózatok), a bevált 
gyakorlatokról szóló tájékoztatás és iránymutatás, kiegészítő képzési programok, 

                                               
15 Környezetvédelmi Főigazgatóság, „A környezeti felelősségről szóló irányelvvel kapcsolatos REFIT-fellépések 
támogatása – 2. szakasz” egyedi szerződés eredménye, Európai Bizottság, Brüsszel, 2019., 17. o.
16 A környezeti felelősségről szóló irányelv REFIT-értékelése, 47. o.
17 A Bizottság 2018. január 18-i közleménye a környezetvédelmi megfelelés és irányítás javítását célzó uniós 
intézkedésekről, COM(2018)0010.
18 Environmental Compliance and Governance Forum, Endorsed Work Programme 2020-2022 to improvement 
environmental compliance and governance (Környezetvédelmi Megfelelési és Irányítási Fórum, Jóváhagyott 
munkaprogram a környezetvédelmi megfelelés és irányítás javítására, 2020–2022), Európai Bizottság, Brüsszel, 
2020.
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képzési anyagok és készségekre vonatkozó iránymutatás révén, mivel ez növelheti a 
„fekete bárány” vállalkozásokra nehezedő nyomást, és előnyös lehet a jogszabályokat 
tiszteletben tartó vállalkozások számára;

5. úgy véli, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelv elégtelen harmonizálásának 
egyik oka a sok közül az, hogy az nem rendelkezik olyan szabványos igazgatási 
eljárásról, amelynek keretében a környezeti kár közvetlen veszélyéről vagy a 
bekövetkezett környezeti kárról értesíteni kell az illetékes hatóságokat; sajnálatát fejezi 
ki ezért amiatt, hogy az ilyen értesítéseket vagy az esetek kezelésének módjával 
kapcsolatos információkat nem kell közzétenni; megjegyzi, hogy néhány tagállam 
észlelte ezt a hiányt nemzeti jogszabályaiban, és ennek megfelelően adatbázist hozott 
létre az értesítésekről, az eseményekről és az esetekről; rámutat mindazonáltal arra, 
hogy ez a gyakorlat tagállamonként nagyon eltérő, és elég korlátozott is;

6. rámutat, hogy megbízható adatokat kell gyűjteni a környezeti felelősségről szóló 
irányelv vagy más közigazgatási, polgári jogi vagy büntetőjogi eszközök 
alkalmazásához vezető környezeti eseményekről annak megállapítása érdekében, hogy a 
különböző jogi eszközök kombinációja megfelelő választ adhat-e a környezeti károkra, 
vagy hogy továbbra is fennállnak-e olyan súlyos hiányosságok, amelyeket orvosolni 
kell;

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági szereplők szinte valamennyi, a környezeti felelősségről 
szóló irányelv hatálya aló tartozó esetben együttműködnek a hatóságokkal a 
helyreállítás érdekében; megjegyzi azonban, hogy a korrekciós intézkedések átlagos 
költsége 42 000 EUR19, azonban a költségek néhány jelentős esetben lényegesen 
magasabbak voltak; ezért sajnálja, hogy ezekben az esetekben lehetetlen volt a 
költségek megtérítése a gazdasági szereplő fizetésképtelensége miatt, és hogy ennek 
következtében a költségeket az államnak, közvetve pedig az adófizetőknek kellett 
fedezniük, amit a jövőben el kell kerülni;

Ajánlások

8. felszólít a környezeti felelősségről szóló irányelv mielőbbi felülvizsgálatára és teljes 
mértékben harmonizált rendeletté való átalakítására annak érdekében, hogy az uniós 
ipar számára egyenlő versenyfeltételek jöjjenek létre;

9. úgy véli, hogy a végrehajtást össze kell hangolni, és létre kell hozni a környezeti 
felelősségről szóló irányelvvel foglalkozó, magasan képzett szakértőkből és bizottsági 
tisztviselőkből álló uniós munkacsoportot, amely egyrészt kérésre támogatja a 
tagállamokat az irányelv végrehajtásában és érvényesítésében, másrészt támogatja és 
tanácsokkal látja el a környezeti károk áldozatait az uniós szinten rendelkezésre álló jogi 
fellépési lehetőségekkel kapcsolatban (hasonlóan a SOLVIT-hoz);

10. úgy véli, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelvben szereplő legtöbb 
fogalommeghatározást tovább kell pontosítani annak érdekében, hogy az irányelv 
valamennyi érdekelt fél számára méltányos és világos legyen, és lépést tartson a 
szennyező anyagok gyors fejlődésével; üdvözli ezért a környezeti felelősségről szóló 
irányelv kulcsfontosságú fogalommeghatározásaira és koncepcióira vonatkozó közös 

                                               
19 Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztály, A vállalkozások környezeti felelőssége, Európai 
Parlament, Brüsszel, 2020., 110. o.
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értelmezési dokumentum kidolgozására irányuló jelenlegi erőfeszítéseket; sajnálja 
azonban, hogy a Bizottság és a környezeti felelősségről szóló irányelv kormányzati 
szakértői csoportjai nem jutottak megállapodásra annak formátumát illetően, ami azt 
jelenti, hogy a közös értelmezési dokumentum továbbra is csak egy tanácsadók által 
készített dokumentum marad, akiket a Bizottság a környezeti felelősségről szóló 
irányelv 2017–2020-as többéves munkaprogramja végrehajtásának támogatásával bízott 
meg;

11. kéri a Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt annak megállapítására, hogy a környezeti 
felelősségről szóló irányelv hatályának más uniós jogszabályokkal – többek között az 
elektronikus kereskedelemről szóló irányelvvel – való összehangolása mérsékelheti-e a 
környezet, az emberi egészség és a levegőminőség rövid és hosszú távú károsodását; 
kéri továbbá a Bizottságot, hogy mérje fel, hogy az elővigyázatosság elvén alapuló 
megközelítés megfelelően előre látja-e a potenciális veszélyeket vagy hatásokat;

12. felszólítja a Bizottságot annak értékelésére, hogy helyénvaló lenne-e bevezetni az 
emberi egészség vagy a környezet számára okozott károkért való anyavállalati és 
láncfelelősséget20;

13. úgy véli, hogy az opcionális engedélyezés és a korszerű védekezés csak akkor tartható 
fenn, ha egy vállalkozás bizonyítani tudja, hogy nem tudott tevékenységének 
veszélyéről (fordított bizonyítási teher);

14. felhívja a Bizottságot, hogy hangolja össze a környezeti felelősségről szóló irányelvet a 
vállalati vezetőtestületek polgári jogi felelősségéről szóló jogszabályokkal azokban az 
esetekben, amikor a vezetőtestület felelőtlen, környezeti károkat okozó döntéseket 
hozott, vagy amikor tudott a szennyező tevékenységekről, de a vállalkozás 
nyereségének maximalizálása és tagjai bónuszának növelése érdekében de nem 
akadályozta meg azokat21;

15. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy olyan kötelező (biztosításra, 
bankgaranciákra, vállalati poolokra és kötvényekre vagy alapokra kiterjedő) pénzügyi 
biztosítékrendszer bevezetésének lehetőségét, amely esetenkénti maximális 
küszöbértéket állapít meg annak elkerülése érdekében, hogy az adófizetőknek kelljen 
viselniük a környezeti károk helyreállításának költségeit; kéri továbbá a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki harmonizált uniós módszertant a maximális felelősségi küszöb 
kiszámítására, figyelembe véve a tevékenységet és a környezetre gyakorolt hatást;

16. úgy véli, hogy mivel a környezeti felelősségről szóló irányelv célja a környezeti károk 
megelőzése és felszámolása, a jövőbeli rendeletnek (a környezeti felelősségről szóló 
rendeletnek) minden, az EU-ban működő vállalkozásra vonatkoznia kell, függetlenül 
attól, hogy azokat hol alapították vagy hol van a székhelyük, és hogy a 
világgazdaságban holisztikus megközelítésre és viszonosságra van szükség a 
vállalkozások igényeinek kielégítéséhez;

17. úgy véli, hogy rendkívül széles körű szennyezés esetén a probléma orvoslására nem 
csak a környezeti felelősségre vonatkozó eszközöket kell alkalmazni, hanem más 

                                               
20 Lásd például a Bíróság C-97/08. , az Akzo Nobel NV és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága
ügyben 2009. szeptember 10-én hozott ítéletét, ECLI:EU:C:2009:536.
21 Pl. a dízelbotrány és a Volkswagen vezérigazgatójának esete.
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számos eszközt, többek között közigazgatási intézkedéseket, pénzügyi szankciókat és 
egyes esetekben büntetőeljárást is;

18. felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul terjesszen elő javaslatot az uniós szintű 
környezetvédelmi ellenőrzésekre vonatkozóan, amint azt a Környezetvédelmi 
Megfelelési és Irányítási Fórum munkaprogramjának 9. fellépésében javasolta, és úgy 
véli, hogy nem elegendő egy ajánlás a környezetvédelmi ellenőrzések 
minimumkövetelményeinek megállapítására vonatkozóan;

°

° °

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A környezeti felelősségről szóló irányelv 2004-re nyúlik vissza, és ezzel a saját 
kezdeményezésű jelentéssel az Európai Parlament arra törekszik, hogy azonosítsa azokat a 
területeket, amelyeket javítani lehet, és konkrét ajánlásokat fogalmazzon meg, amelyeket az 
Európai Bizottságnak a jövőbeli jogalkotási javaslataiban figyelembe kell vennie. E 
javaslatoknak többek között a környezeti károk megelőzésére kell irányulniuk azáltal, hogy 
csökkentik a kockázatokat, megerősítik az elővigyázatosság és a szennyező fizet elvét, 
egyenlő versenyfeltételeket teremtenek a vállalkozások számára, és biztosítják, hogy ne az 
adófizetők viseljék a környezeti károk költségeit. Összességében arra kell törekedni, hogy 
egyensúly alakuljon ki a környezetvédelmi és az üzleti érdekek között.

Az előadó álláspontja

A környezeti felelősségről szóló irányelv végrehajtása és érvényesítése tekintetében jelentős 
különbségek vannak a tagállamok között. Ez megakadályozza, hogy a belső piacon egyenlő 
versenyfeltételek alakuljanak ki, szükségtelenül megnehezíti és költségessé teszi a 
vállalkozások számára az eligazodást, és korlátozza a környezeti károk hatékony megelőzését 
és helyreállítását. Az előadó ezért úgy véli, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelvet 
teljes mértékben harmonizált rendeletté kell alakítani. A JURI bizottságban a környezeti 
felelősségről szóló irányelvvel kapcsolatban 2020. október 27-én tartott munkaértekezleten a 
téma több szakértője is megerősítette, hogy ez járható út1.

Annak érdekében, hogy kérésükre támogassa a tagállamokat a környezeti felelősségről szóló 
irányelv végrehajtásában és érvényesítésében, a Bizottságnak fontolóra kell vennie egy 
magasan képzett szakértőkből álló, a környezeti felelősségről szóló irányelvvel foglalkozó 
uniós munkacsoport létrehozását. A környezeti felelősségről szóló irányelvvel foglalkozó 
uniós munkacsoport (a SOLVIT-hoz hasonlóan) támogatást és tanácsadást is nyújthat a 
károsultaknak a környezeti károk esetén uniós szinten rendelkezésre álló jogi fellépési 
lehetőségekkel kapcsolatban.

A Bizottságnak azt is fel kell mérnie, hogy szükség van-e kötelező pénzügyi 
biztosítékrendszer bevezetésére annak biztosítása érdekében, hogy a vállalkozások 
fizetésképtelensége esetén ne az adófizetők viseljék a környezeti károk költségeit.

Ugyanezen okból a Bizottságnak értékelnie kell, hogy helyénvaló-e bevezetni a kockázatok 
csökkentését célzó anyavállalati és ellátási lánccal kapcsolatos kötelezettségeket.

Ezenkívül a környezeti felelősségről szóló irányelvet a belső piacon működő valamennyi 
vállalkozásra alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy hol jegyezték be őket, vagy hol van a 
tényleges székhelyük. A tisztességtelen verseny megelőzése és a globális gazdaságban 
működő vállalkozások igényeinek kielégítése érdekében szükség van a viszonosságra. A belső 
piacon az egyenlő versenyfeltételek megteremtésével együtt ezek voltak a leggyakoribb 
igények az ágazat azon képviselői részéről, akikkel az előadó beszélt.

                                               
1 https://www.europarl.europa.eu/committees/en/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-
details/20201023WKS03021.
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A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy szükséges és lehetséges-e a környezeti felelősségről 
szóló irányelv hatályának kiterjesztése annak érdekében, hogy összhangba kerüljön más uniós 
jogszabályokkal, és hogy holisztikus megközelítést alkalmazzon a környezet, az emberi 
egészség és a levegőminőség hosszú és rövid távú károsodásának elkerülése érdekében, 
továbbá értékelnie kell, hogy az elővigyázatosság elvén alapuló megközelítés megfelelően
előre látja-e a potenciális veszélyeket vagy hatásokat.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelvben szereplő 
fogalommeghatározásokat tovább kell pontosítani annak érdekében, hogy az irányelv 
valamennyi érdekelt fél számára méltányos és világos legyen, és lépést tartson a szennyező 
anyagok gyors fejlődésével.

Ami az opcionális engedélyezést és a korszerű védekezést illeti, az előadó úgy véli, hogy 
előrelátható események esetén, vagy ha a vállalkozás szakértőinek jobb ismeretekkel kellett 
volna rendelkezniük, ez a védekezés csak akkor állhat meg, ha a vállalkozás bizonyítani tudja, 
hogy nem volt tisztában tevékenységének veszélyeivel (fordított bizonyítási teher).

A környezeti felelősségről szóló irányelvet össze kell hangolni a vállalkozások 
igazgatótanácsi tagjainak polgári jogi felelősségére vonatkozó jogszabályokkal, akik 
felelőtlen döntések révén környezeti károkat okoznak, mint például a Volkswagen-ügyben (az 
úgynevezett dízelbotrány).

Végül, rendkívül széles körű szennyezés esetén a probléma orvoslására nem csak a környezeti 
felelősségre vonatkozó eszközöket kellene alkalmazni, hanem más számos eszközt, többek 
között közigazgatási intézkedéseket, pénzügyi szankciókat és egyes esetekben büntetőeljárást 
is.
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