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A környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata: a Bizottság
segítséget nyújt a tagállamoknak az uniós környezetvédelmi szabályok jobb
alkalmazásához, a polgárok védelme és életminőségük javítása érdekében
Brüsszel, 2019. április 5.
Kezdeményezés a körforgásos gazdaságot, a természetet és a biológiai sokféleséget, a
levegőminőséget, valamint a vízminőséget és vízgazdálkodást érintő uniós szabályok és
politikák hatékonyabb alkalmazására
Az európai környezetvédelmi politika és a közösen elfogadott szabályok tagállami végrehajtásának
javítását célzó, 2016-ban indított kezdeményezése részeként a Bizottság ma közzétette a
környezetvédelmi politikák végrehajtásának második felülvizsgálatát. Az EU környezetvédelmi
politikájának és jogszabályainak a végrehajtása nemcsak az egészséges környezet fenntartásához
szükséges, hanem új lehetőségeket is teremt a fenntartható gazdasági növekedés, az innováció és a
munkahelyteremtés terén. Az uniós környezetvédelmi jog maradéktalan végrehajtásával évente
mintegy 55 milliárd eurónyi, elsősorban egészségügyi és közvetlen környezeti költség volna
elkerülhető.
Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős biztos
kijelentette: „A Juncker-Bizottság elkötelezte magát a védelmet nyújtó Európa kiépítése mellett.
Elsődlegesen fontos, hogy polgáraink számára a legjobb minőségű levegőt és vizet, és kiváló
hulladékgazdálkodást biztosítsunk, valamint védjük természeti tőkénket. Ebben segíti a tagállamokat a
környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata, amely biztosítja számukra a szükséges
információkat és eszközöket.”
A felülvizsgálat feltérképezi a környezetvédelmi politikák és szabályok végrehajtásának helyzetét az
egyes uniós országokban, és feltárja a végrehajtási hiányosságok okait. Segít megtalálni a
megoldásokat, még mielőtt a problémák sürgetővé válnának, és támogatja a nemzeti döntéshozók
munkáját azáltal, hogy rámutat a figyelmüket igénylő prioritásokra. Valamennyi tagállam kihasználta a
2017-ben létrehozott EIR P2P programot, amelynek célja, hogy segítse a környezetvédelmi hatóságok
közötti tapasztalatcserét.
A csomag a következőket tartalmazza: 28 országjelentés az uniós környezetvédelmi jogszabályok
végrehajtásának jelenlegi állásáról és az egyes tagállamok fejlődési lehetőségeiről, valamint egy
Közlemény, amely a következtetések levonása és az uniós szintű közös trendek meghatározása
mellett valamennyi tagállam számára ajánlásokat is megfogalmaz, kiemelve a fejlődéshez szükséges
kulcsfontosságú intézkedéseket.
A főbb szakpolitikai területek aktuális helyzete
A felülvizsgálat azt mutatja, hogy tizennyolc tagállamban továbbra is aggasztóan magas a nitrogénoxid (NOx) kibocsátásának szintje, és tizenöt országnak tovább kell csökkentenie a légszennyező
részecskék (PM2,5 és PM10) kibocsátását. A légszennyezettség egészségre gyakorolt hatására való
tekintettel és összhangban a 2018. májusi, „ Védelmet nyújtó Európa: tiszta levegőt mindenkinek!”
című közleményével, a Bizottság – a célzottabb végrehajtási intézkedések kiegészítéseként – a tiszta
levegővel kapcsolatos párbeszédeket kezdeményezett több uniós országgal.
Bár a körforgásos gazdaság szakpolitikai keretei megerősödtek, a hulladékmegelőzés továbbra is
jelentős kihívást jelent az összes tagállam számára. A hulladékgazdálkodás tekintetében kilenc
ország jó úton halad, öt ország pedig már el is érte az újrafeldolgozási célokat, ám fennáll a veszélye,
hogy tizennégy ország el fog maradni a települési hulladék újrafeldolgozását illetően 2020-ra
meghatározott célkitűzésektől. A megbízható és hatékony hulladékgazdálkodási rendszerek körforgásos
gazdaságunk alappillérét jelentik.
A vízgazdálkodás területén még sok a tennivaló a vízügyi irányelvekben kitűzött célok teljes körű
elérése érdekében, különösen a víztestek jó állapotának 2027-re való biztosítását illetően. A
tagállamok kétharmadában még mindig nem kezelik megfelelően a települési szennyvizet. E
célkitűzések eléréséhez elengedhetetlen a beruházások növelése, az uniós alapok tehát továbbra is
támogatni fogják a végrehajtás érdekében tett erőfeszítéseket.
Ami a természet és a biológiai sokféleség védelmét illeti, a Natura 2000 hálózat szárazföldi és

tengeri területekkel egyaránt bővült. Az Unió már túlteljesítette a biológiai sokféleségről szóló
egyezményben 2020-ra előírt azon célkitűzést, hogy a part menti és tengeri területeinek 10%-át
tengeri védett területként határozza meg. Ugyanakkor a legtöbb tagállamnak fel kell gyorsítania a
Natura 2000 hálózat kiépítésére és kezelésére irányuló erőfeszítéseit.
Az éghajlatváltozást illetően a tagállamok jó eredményeket értek el a kapcsolódó uniós jogszabályok
végrehajtása terén, és valószínűleg teljesíteni fogják a 2020-ra kitűzött célokat. Mindazonáltal a Párizsi
Megállapodás szerinti nemzetközi kötelezettségvállalásaink teljesítése és az éghajlatváltozás
legsúlyosabb következményeinek megelőzése érdekében mind az egyes tagállamokban, mind uniós
szinten fokozni kell az erőfeszítéseket.
A környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata új eszközt – egy szakértői párbeszédet
elősegítő programot – vezetett be annak ösztönzése érdekében, hogy a különböző tagállamok
környezetvédelmi hatóságai határokon átnyúló tapasztalatcsere keretében tanuljanak egymástól.
Elindítása óta minden tagállam részt vett legalább egy olyan rendezvényen, amelynek témája a
körforgásos gazdaság, a levegőminőség, a fatermékekre vonatkozó szabályozás, a természet és a
biológiai sokféleség, valamint a vízminőség volt.
A felülvizsgálat néhány olyan támogató tényezőt is értékel – mint például a környezetvédelmi irányítás
kérdését –, amelyek révén jelentősen javulhat a végrehajtás. A Bizottság felszólítja a tagállamokat,
hogy jobban építsék be a környezetvédelmi célkitűzéseket az egyéb szakpolitikai céljaikba, javítsák a
közigazgatás hatékonyságát és eredményességét, és tegyék átláthatóbbá a környezeti vonatkozású
információkat. A regionális és helyi önkormányzatokat és más érdekelt feleket is fokozottabban be
lehet vonni a végrehajtással kapcsolatos főbb kihívások kezelésébe.
Háttér-információk
Az uniós környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának első felülvizsgálatát 2017 februárjában
fogadták el. A környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata illeszkedik a Bizottság jobb
szabályozásra irányuló politikájához, mivel a meglévő jogszabályok és politikák végrehajtásának
javítására összpontosít. Elfogadása óta sok tagállam szervezett nemzeti párbeszédet a
környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata kapcsán a saját országjelentésükben
azonosított, elsődlegesen fontos témákról. Több esetben e párbeszéd a regionális és helyi hatóságok,
valamint a főbb érdekelt felek részvételével zajlott. Amikor az országok nem tartják be a közösen
elfogadott szabályokat, a Bizottság jogi lépéseket tehet. Ennek elkerülése érdekében Bizottság a
környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata keretében együttműködik a tagállamokkal,
hogy azok képessé váljanak a környezetvédelmi politikák és szabályok eredményesebb alkalmazására.
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