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Unios környezetpolitika

A közös európai környezetpolitika kezdete a 60-as évek végére datálha-
tó, akkoriban születtek az első környezetvédelemi irányelvek. Az euró-
pai döntéshozók már akkor felismerték, hogy a környezetszennyezést, 
a környezeti kockázatokat nem lehet nemzeti ügyként kezelni, hiszen 
azok nem állnak meg az országhatároknál. 1973-ban hirdették meg Első 
Környezetvédelmi Akcióprogramot. Ettől kezdve az unió főbb szerződé-
sei már mind külön foglalkoztak a környezet védelmével, célul tűzve a 
környezetet fi gyelembe vevő növekedést. A 60-as évek óta körülbelül 
300 uniós környezetvédelmi irányelv és rendelet jelent meg, és ezen túl 
számtalan ajánlás is napvilágot látott.

Jelenleg a 2001–2010-es időszakra vonatkozó Hatodik Környezetvé-
delmi Akcióprogram keretében, terjeszti elő környezetvédelmi jogszabály 
javaslatait az Európai Bizottság. A 6. akcióprogram alapelve a fenntart-
ható fejlődés, fő prioritásai, az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség, 
a környezet és egészség, a természeti erőforrások, valamint a hulladék. 

Uniós jogalkotás

Jelenleg körülbelül harminc környezetvédelmi jogszabály vitája folyik 
az uniós intézményekben. Új jogszabályokra az Európai Bizottság tesz 
javaslatot, de azokat a tagállamok kormányaiból álló tanács és a lakosság 
által közvetlenül választott Európai Parlament fogadja el. Vannak jogsza-
bályok, amelyeket csupán a tanács fogad el, ám a környezetvédelmi jog-
szabályokat döntően együttdöntési eljárás keretében fogadja el a parla-
ment és a tanács. A jogszabály-tervezetekhez egyéb uniós intézmények, 
mint a Gazdasági és Szociális Bizottság, illetve a Régiók Bizottsága véle-
ményt adnak, ám ez semmire sem kötelezi a döntéshozó szerveket. 

Az együttdöntési eljárás során a parlament és a tanács között megoszlik 
a törvényhozói hatalom. Ilyen esetekben a bizottság mindkét intézmény-
hez eljuttatja javaslatát, amelyet kétszer egymás után, két olvasatban 
vitatnak meg, illetve tesznek javaslatot módosításokra. A parlamentben 
először a szakbizottságban vitatják meg és módosítják a javaslatokat, 
s az általuk elfogadott változatról szavaz a parlament plenáris ülése. A 
környezetvédelmi jogszabálytervezeteket szinte kivétel nélkül a Környe-
zetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) 
vitatja meg. Az EP-ben az úgynevezett főbizottság mellett az érintett 
egyéb bizottságok is szavaznak, és ajánlásokat állítanak össze a főbi-
zottság számára. A növényvédő szerekről szóló jogszabályokhoz példá-
ul a Mezőgazdasági Bizottság (AGRI) és a Belső Piaci Bizottság (IMCO) 
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is adott ajánlásokat, amelyekről a Környezetvédelmi Bizottságban sza-
vaznak. A tanácsban szintén az adott témáért felelős miniszterek és 
szakértőik döntenek a jogszabálytervezetekről. Bár előfordul, hogy más 
szakterület lesz egy javaslat gazdája a tanácsban, mint a parlamentben. 
A növényvédő szer engedélyezési rendeletet például a parlamentben a 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja, míg a tanácsban a Mezőgazdasági 
Tanács a téma felelőse.

Amennyiben a tanácsnak és az EP-nek nem sikerült megegyezne, 
a törvényjavaslatot az úgynevezett Egyeztető Bizottság elé terjesztik, 
amely a tanács és a parlament egyenlő számú képviselőiből áll. Ha a 
bizottság megegyezésre jut, a jóváhagyott törvényszöveget harmadik 
olvasatra elküldi a parlamenthez és a tanácshoz, melyek aztán törvény-
erőre emelik azt.

Az együttdöntés pontos működés megtalálható az EU honlapján: eu-
ropa.eu.int/comm/codecision/stepbystep/text/index_en.htm

Bár az EU számos ajánlást is elfogad, tényleges kézzelfogható hatása 
a rendeleteknek és irányelveknek van. A rendeleteket gyakorlatilag csak 
lefordítják, és azokat közvetlenül alkalmazzák, teljes egészükben köte-
lezőek minden tagállamban. A direktívák, azaz irányelvek esetén csak az 
általuk megfogalmazott eredmény elérése kötelező, meghagyja a tagál-
lamok hatóságainak jogát a forma és a módszerek megválasztásában. 
A direktívák tehát közvetlenül nem alkalmazhatóak, azokat a nemzeti 
jogba átültetik.

Bevezető

Jelen kiadványban közel harminc, jelenleg vitatott vagy a közelmúlt-
ban elfogadott uniós jogszabályt, jogszabálytervezetet foglalunk össze. 
Lehetőség szerint kiemelve, hogy a környezetvédelmi szervezeteknek 
milyen elvárásaik vannak a jogszabálytól. Mivel a legtöbb tervezet je-
lenleg tárgyalás alatt van, egyeseket csak egy-két év múlva fognak el-
fogadni, ezért még adott a lehetőség a jogszabályok befolyásolására, 
javítására. Az uniós környezetvédelmi jogszabályokról együtt dönt az 
Európai Tanács, benne a magyar kormány képviselőivel, illetve az Eu-
rópai Parlament, amelynek 2009-ig 24 magyar tagja van (2009-től a 
román és bolgár csatlakozás miatt csak 22 magyar lesz). A jogszabály-
tervezeteket a magyar kormány képviselőin, a minisztériumokon, illetve 
a magyar európai parlamenti képviselőkön keresztül tudja egy magyar 
civilszervezet legegyszerűbben befolyásolni, javítani.
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A tematikus stratégiák

A hatodik környezetvédelmi cselekvési program felszólít hét tema-
tikus stratégia előkészítésére. A tematikus stratégiák témakörönként, 
átfogóan elemzik a problémákat és hosszabb távú, uniós célokat jelölnek 
ki. Céljuk, hogy egyensúlyba hozzák a környezet védelmét és a lisszabo-
ni növekedési és munkahely-teremtési célkitűzéseket.

A hét tematikus stratégia az alábbi témakörökkel foglalkozik:
Levegőszennyezés
A tengeri környezet 
Az erőforrások fenntartható használata 
Hulladékmegelőzés és újrahasznosítás 
Növényvédő szerek fenntartható használata 
Talajvédelem
A városi környezet 

Egyes stratégiákhoz, mint a levegőre, a hulladékra, a talajra és a nö-
vényvédő szerekre vonatkozóakhoz irányelv is kapcsolódik. A stratégiák 
a következő két évtizedre kialakítják a közösségi és a tagállami cselek-
vések keretét, azaz hosszú távú célkitűzéseket javasolnak, és rövid- és 
középtávú intézkedéseket keresnek.

1. Levegőminőség, városi környezet

Évente közel 400 ezren halnak meg az uni-
óban a légszennyezéshez köthető megbetege-
désekben, és emiatt szenved 30 millió európai 
asztmában. Mivel a jelenlegi jogszabályok nem 
tudták kellően megvédeni a lakosság egész-
ségét, az Európai Bizottság több stratégiát és 
jogszabályt is előterjesztett a helyzet javítása 
érdekében. 

1.1 Légszennyezés-stratégia

A Tematikus Stratégia a Tiszta Levegőről általános célokat jelöl ki az 
egészségügyi hatások csökkentése érdekében, a hatodik környezetvé-
delmi cselekvési programnak megfelelően, mely szerint el kell érni a 
„levegő minőségének olyan szintjét, amely nem idéz elő jelentős negatív 
hatást és kockázatot az emberi egészségre és a környezetre”.

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑
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A stratégia kimondja, hogy a 2000-es évhez képest 2020-ra 40 száza-
lékkal kellene csökkennie a levegőszennyezésre visszavezethető halálese-
tek számának. Ennek érdekében javasolja, hogy modernizálják a jelenlegi 
jogszabályokat, és hogy azok jobban összpontosítsanak a legkomolyabb 
szennyező anyagokra. Ha a stratégiában megjelölt célokat elérjük, azaz 
a légszennyezés egészségkárosítása jelentősen mérsékelhető és a termé-
szeti környezetre nézve sem lépi túl a légszennyezés a kritikus terhelése-
ket, akkor ez becslések szerint évi 42 milliárd euró hasznot hoz majd, mi-
közben csupán évi 7,1 milliárd euróba kerül (amely az EU 25 országának 
2020-ban a GDP körülbelül 0,05 százalékát jelenti).

A Parlamenti riport, amelyet Dorette Corbey, holland szocialista képvi-
selőasszony jegyzett, javítani igyekszik az eredeti bizottsági tervezetet. 
A parlament szerint a stratégia túlságosan a költségekre összpontosít, 
kevés fi gyelmet szentel az egészségügyi előnyöknek és az ambiciózusabb 
megközelítés által kínált lehetőségeknek. A parlamenti jelentés konkrét 
emissziócsökkentési célokat jelöl ki, mely például részecskeszennyezés 
esetén különösen fontos az emberi egészség védelme érdekében. 

A civilszervezetek szerint az Európai Bizottság előterjesztése messze 
elmarad a várakozástól, nem teljesíti a Hatodik Környezetvédelmi Akció-
programban megjelölt célokat, pedig becslésük szerint a légszennyezés 
jelentette egészségügyi károk kitehetik az EU egész GDP-jének a 3–10 
százalék-át1. A stratégia emellett indokolhatatlanul kevéssé veszi fi gye-
lembe az emberi egészség és a környezet védelmét, továbbá hiányzik 
az emissziók csökkentésére vonatkozó részletes javaslat. A civilszerveze-
tek szerint ahhoz, hogy csökkenteni lehessen a legkárosabb légszennye-
zők (SO2, NOx, VOCs, NH3 és PM) kibocsátását, a stratégiának meg kell 
határozni azokat az értékeket, amelyek alapján a tagországoknak meg 
tudják határozni a saját emissziós lehetőségeket az egyes szennyezőkre. 

1.2 CAFE – Tiszta Levegőt Európának Irányelv

2007 szeptemberében szavazott az Európai Parlament (EP) plenáris ülé-
se az új légszennyezési szabályozásokról (Tiszta Levegő Irányelv, illetve 
Tiszta Levegő Stratégia) és a Városi Környezet Tematikus Stratégiáról.

Az irányelv új betartandó határértékeket ír elő legveszélyesebbnek tartott 
légszennyezőre, a két és fél mikrométernél kisebb részecskékre (PM2.5). 
Egy korábbi tanulmány szerint csupán e szennyező miatt átlagosan egy 
évet veszít az életéből egy magyar állampolgár. A PM2.5-re az Európai Bi-
zottság 25 mikrogramm/köbméter éves határértéket ajánlott, ehhez kép-

1 The total cost of asthma in Europe is €17.7bn per year, and productivity lost to poor asth-
ma control is estimated at €9.8bnper annum European Respiratory Society. The European 
White Lung Book: The First Comprehensive Survey in Respiratory Health in Europe 2003
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est a parlament 20-at – fontos azonban tudni, hogy az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezete (WHO) szerint az emberi egészség szempontjából legfel-
jebb 10 mikrogramm/köbméter megengedhető, az Egyesült Államokban 
jelenleg 15 mikrogramm/köbméter a hatályos határérték. AZ EP javaslata 
szerint a PM2.5 határértékek várhatóan csak 2010-től lépnek életbe.

A légszennyezés irányelvről az Európai Bizottság eredeti előterjeszté-
se közel sem volt túlságosan nagyra törő az egészségügyi statisztikák 
ismeretében, ám az EP jelentéstevőjének, Holger Krahmer német liberá-
lis képviselőnek a javaslatai tovább igyekezett gyengíteni a jogszabályt. 
A parlament döntésével olyan kiskapukat nyitott meg, amelyek a gya-
korlatban visszalépést jelentenek a jelenlegi légszennyezési előírásokból. 
Csupán 14 szavazatos többséggel elfogadták például, hogy egyes ipari 
területeken nem kell betartani a határértékeket. A zöldek és az Európai 
Szocialista Párt fellépése eredményeként szerencsére nem ment át az a 
néppárti módosító javaslat, mely el kívánta törölni a PM10-re (10 mikro-
méternél kisebb részecskékre) vonatkozó napi határértékeket. A magyar 
lakosok egészsége szempontjából különösen veszélyes változás lett volna 
ezen javaslat, hiszen míg hazánkban a nagyvárosokban a téli hónapokban 

szinte minden nap határérték felett van ennek a 
veszélyes szennyezőnek a koncentrációja, addig 
a nyári hónapokban igen alacsony mértékű. Saj-
nos azonban elfogadott a parlament egy olyan 
javaslatot, amely szerint meteorológiai körülmé-
nyekre hivatkozva egy évben 55 napon át lehet 
határérték felett a PM10 szennyezettség a je-
lenlegi 35 nappal szemben. Budapestet azonban 
nem igazán érintené egy ilyen változás, hiszen 
tavaly több mint 150 napon keresztül volt határ-
érték felett a szennyezettség.

Az EP a gyengítések mellett néhány szigorítást is megszavazott. A hol-
land szocialista Dorette Corbey javaslatára megszigorította az éves PM-
határértékeket, a PM10-re az eredeti 40 helyett 33 mikrogramm/köbmé-
tert javasolt, míg PM2.5 esetén 25 helyett 20 mikrogramm/köbmétert. 
A liberális jelentéstevő és néppárti szövettségeseinek nyomására viszont 
sajnálatos módon elfogadták azt a javaslatot, hogy a PM10-re vonatkozó 
jelenleg is hatályos határértékekre a tagállamok 4 plusz 2 évnyi halasztást 
kérhetnek – ellentétben az Európai Tanács álláspontjával, ahol a tagállamok 
miniszterei csak legfeljebb hároméves halasztási lehetőséget javasoltak. 
A halasztási lehetőséget csupán három magyar képviselő nem szavazta 
meg: Gál Kinga (Fidesz), Hegyi Gyula (MSZP) és Olajos Péter (MDF).

A légszennyezéses irányelvről 2007 őszén fog másodszorra szavazni 
az Európai Parlament, így várhatóan 2007 végén–2008 elején fogadják 
el. A légszennyezési irányelv felülvizsgálata pedig 2015-re várható.
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1.3 EURO-5 

Az Euro-5-ös új gépkocsimotor környezetvédelmi szabványt megha-
tározó irányelv (COD/2005/0282) új, szigorúbb kibocsátási normákat 
határoz meg a gépjárművekre 2009-től. Legfontosabb eleme, hogy az 
új dízelüzemű autókat csak részecskeszűrővel lehet forgalmazni az EU 
területén. Az irányelv szerint ugyanis az egészséget veszélyeztető szen-
nyező részecskék (PM) kibocsátását 80 százalékkal, 25-ről 5 mg/km-re 
kell csökkenthetik dízeljárműveknél a jelenleg hatályos Euro-4 előírá-
saihoz képest. A szabályozás szerint a benzinüzemű autóknál mintegy 
ötödével kell csökkenteni a levegőbe jutó szennyező részeket.

A jogszabály része továbbá, hogy a tagállamok adókkal ösztönözzék 
a környezetbarátabb autók használatát.

A jogszabályt második olvasatban 2007 őszén fogja tárgyalni az Eu-
rópai Parlament, elfogadása 2007 végére, legkésőbb 2008-ra várható, 
így 2009-ben, legkésőbb 2010-ben életbe fog lépni. Az Euro-5 irányelvet 
a tervek szerint 2014-ben fogják felülvizsgálni, majd új még szigorúbb 
gépkocsi-kibocsátási normákat (Euro-6) előírni.

1.4 Üzemanyagok

A gépjárművek károsanyag- és üvegház-
gáz-kibocsátásának csökkentésére irányuló 
jogszabályokat kiegészítendő az Európai Bi-
zottság 2007-ben előterjesztett egy irányelvet 
(COD/2007/0019) az üzemanyagok környezet-
védelmi szabályozására is. Az új irányelv mini-
mális követelményeket ír elő az üzemanyagok 
minőségére vonatkozóan, az emberi egészség 
védelme érdekében. 

A jogszabály célja, hogy:
megjelenjenek az európai szabályozásban a legújabb tudományos 
eredmények
a bioüzemanyagok szerepe erősödjön
a légszennyezésről szóló jogszabályokban lefektetett célok elérhe-
tőek legyenek
csökkenjen az üvegházgáz-kibocsátás

A javaslat szerint ezért 2009-től vizsgálni kell az egyes üzemanya-
gok üvegházgáz-kibocsátását azok egész életciklusán keresztül, és azt 
évente 1 százalékkal csökkenteni kell 2011-től. Az új irányelv fontos 
eleme, hogy meghatározza a benzin és a dízel maximális kéntartalmát. 
A tervezet szerint 2009-től maximum 10 ppm lehet a kén és 8 százaléka 

❑

❑

❑

❑
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rákkeltő poliaromás szén-hidrogén (PAH) koncentráció dízelolajban. A 
kéntartalom összefügg a károsrészecske-kibocsátással is.

Az irányelvet 2007 őszén bocsátják vitára, így 2008 előtt biztos nem 
fogják elfogadni.

1.5 A Városi Környezet Tematikus Stratégia

A városok légszennyezettsége miatti egész-
ségi ártalmak Európa-szerte hatalmas gondot 
jelentenek. Európa lakosságának 80 százaléka a 
városokban lakik, tehát szinte az egész lakosság 
ki van téve a légszennyezés ártalmainak. A vá-
rosi környezet stratégiáról (INI/2006/2061) ké-
szített parlamenti jelentést Hegyi Gyula jegyez-
te, és ez volt az első magyar környezetvédelmi 
jelentés az Európai Parlamentben. 2006 őszén 
fogadta el a parlament plenáris ülése. 

A parlamenti vita során felszólalásában Sztravosz Dimasz környezet-
védelmi biztos elismerte, hogy az Európai Bizottság javaslatából hiányoz-
nak azok a konkrét intézkedések, amelyekkel el lehetne érni a stratégi-
ában megjelölt célokat. Az elfogadott jelentés a városi környezetvédelmi 
programok, az épület- és közműfelújítások, valamint a tömegközlekedés 
uniós fi nanszírozását szorgalmazza, és sürgeti, hogy jusson uniós pénz 
az energiatakarékosságra, a lakóépületek felújítására és városi infrast-
ruktúra, így például a távfűtés a korszerűsítésére. Az EP ösztönzi to-
vábbá a zöldterületek arányának növelését és barnamezős beruházások 
támogatását a zöldmezős beruházásokkal szemben. A jelentés javasolja, 
hogy 5 százalékkal csökkenjen a városokban a személyautók forgalma, 
és ezt a tömegközlekedés, a kerékpározás és egyéb fenntartható közle-
kedési módok vegyék át. Sajnos az autóforgalom kötelező csökkentését 
előíró javaslatot néppárti és liberális képviselők kiszavazták a jelentésből 
– valószínűleg a légszennyezés-szabályozást is felhígító lobbi hatására. 
Miközben Stockholmban a lakosság megszavazta, hogy vezessék be vá-
rosukban a behajtási díjat, addig kiszavazták a behajtási díjra vonatkozó 
ajánlást is Hegyi Gyula jelentéséből. Pedig a díj hatására egy átlagos 
munkanapon 20-25 százalékkal csökkent Stockholm belvárosában az 
autóforgalom, és 9-14 százalékkal mérséklődött az autók okozta lég-
szennyezés.

A jelentés javasolja a 100 ezer lakosnál nagyobb európai városok 
számára a Fenntartható Városi Környezetvédelmi (SUMP) és Közleke-
dési Tervek (SUTP) elkészítését, amelyek integráltan foglalkoznának a 
városok környezetvédelmi problémáival. A parlamenti jelentés kitér a 
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különösen az idősebb korosztályokat veszélyeztető nyári hőhullámok-
ra, amelyeket ésszerű várostervezéssel lehetséges megelőzni. Javasolja 
ezért a városok szellőzését akadályozó beruházásokat nem szabad meg-
engedni. Az EP hangsúlyozza a fenntartható városi vízhasználat fontos-
ságát is. A bizottság erősítené a tapasztalatcserét a városok között, a 

jelentés ehhez kapcsolódóan javasolja, hogy a 
városok irányításban környezetirányítási rend-
szereket kelljen bevezetni, lehetőleg az EU-s 
EMAS-t rendszert. A jelentésbe a hazai civilszer-
vezetek, kiemelten a Levegő Munkacsoport több 
javaslata is bekerült.

A Városi Környezet Stratégiát 2009-ben fogja 
felülvizsgálni az Európai Bizottság. Az akkor meg-
jelenő új stratégiában remélhetőleg már tartal-
mazni fog konkrét végrehajtandó javaslatokat.

Az elfogadott Városi Környezet Stratégia jelentés:
http://www.europarl.ep.ec/omk/sipade3?TYPE-DOC=REPORT&REF= 

A6-2006-0233&MODE=SIP&L=EN

2. Klímaváltozás

2.1 Európai stratégia a személygépkocsik széndioxid-kibo csá tá-
sá nak csökkentése érdekében 

Az európai üvegházgáz-kibocsátás szinte minden szektorban csökken 
az utóbbi években. Ez alól kivételt képez a közúti közlekedési szektor, 
amelynek folyamatosan nőtt a kibocsátása. 1990-től 2004-ig 26 szá-
zalékkal nőtt, miközben az EU teljes üvegházgáz-kibocsátása ezalatt 5 
százalékkal csökkent. A közlekedés mértéke akkora ütemben gyorsul, 
hogy hiába fejlődnek a motorok és azok hatékonysága, az összkibocsá-
tás továbbra is folyamatosan nő. Jelenleg az EU teljes szén-dioxid-kibo-
csátásának 12 százalékért a személygépkocsik felelősek.

Az Európai Bizottság ezért előterjesztett egy stratégiát (INI/2007/2119) 
a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében. A 
2004-ben eladott új gépkocsik átlagos szén-dioxid-kibocsátása 163 g 
volt kilométerenként, ami 12,4 százalékkal kisebb, mint amennyi 1995-
ben volt. Az EU stratégia célja, hogy 2012-re ez a kibocsátás 120 g 
szén-dioxidra csökkenjen. A kibocsátást 130 g/km-re kell csökkenteni a 
motorok fejlesztésével és egy további 10 g/km-es csökkenést az egyéb 
technológiai fejlesztésekkel (pl. légkondicionáló, kerékbeállítások) vagy 
bioüzemanyagok használatával kell elérni. A japán és európai autógyár-
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tók eleve vállalták, hogy az új autók átlagos kibocsátást 2008, 2009-re 
140 g CO2/km-re csökkentik. Az autógyártók szerint lehetetlen 135 g/
km-nél kisebb kibocsátást elérni, és azt is csak 2015-re tudják vállalni.

A bizottság a stratégia megvitatását követően 2007 végén, legké-
sőbb 2008 elején fog kötelező érvényű jogszabálytervezetet bemutatni, 
a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében, így jog-
szabály leghamarabb 2008 végén születhet.

2.2 Repülés és klímaváltozás

2005-ben döntött úgy a környezetvédelmi 
miniszterek tanácsa, hogy a közösségi emisszió 
kereskedelmi rendszerbébe bevonják a légi köz-
lekedést is. A javaslatot támogatta az Európai 
Parlament 2006 júliusában elfogadott állásfog-
lalása is. 

A légi közlekedés üvegházgáz-kibocsátása 87 
százalékkal nőtt 1990-től 2004-ig. Számítások 
szerint, ha marad ez a trend, akkor 2012-re a 
közösség a kiotói jegyzőkönyv szerinti célkitű-

zésében előírt csökkentéséből adódó környezeti előnyöknek több mint 
negyede elvész. Bár a kiotói jegyzőkönyv nem rendelkezik a légi közle-
kedésről, e kibocsátás növekedésnek jogi következménye nincs, éghaj-
latra gyakorolt hatásával azonban természetesen számolni kell. Ezért 
terjesztett elő a bizottság egy jogszabálytervezetet a légi közlekedés 
miatti növekvő éghajlat-változási hatások kezelésére, a közösségi kibo-
csátáskereskedelmi rendszernek („a közösségi rendszer”) a légi közleke-
désre történő kiterjesztése útján.

Az új jogszabály (COD/2006/0304) szerint 2011-től a belföldi és az 
uniós repülőterek közötti járatok 2012-től, pedig valamennyi közössé-
gi repülőtérre érkező vagy onnan induló légi járat üvegházgáz-kibocsá-
tása az európai emissziókereskedelmi rendszer része lesz. 2011-től a 
légi közlekedésből származó kibocsátások tekintetében kvótát állapíta-
nak meg, és a légi járművek üzemeltetőinek ekkortól kell belépniük a 
rendszerbe. Többek szerint a repülési szektort csak 2013-tól, a második 
kiotói szakasz indulásakor szabad bevonni a rendszerbe, különben az 
kezelhetetlenné válna. Az ágazatban kiosztandó kibocsátási egységek 
teljes számát közösségi szinten a légi közlekedésből a 2004–2006 évek 
során származó kibocsátások átlagos mértéke alapján határozzák meg. 
A kibocsátási egységek teljes mennyiségének egy bizonyos százalékát a 
kérelmet benyújtó légijármű-üzemeltetőkre vonatkozó teljesítményérté-
kelés alapján ingyenesen osztják ki. Az érintett cégek, különösen a fa-

unioskornyezetpolitika.indd   11unioskornyezetpolitika.indd   11 2007. 10. 26.   21:35:262007. 10. 26.   21:35:26



12

pados járatokat üzemeltetők szeretnék elérni, hogy 2007–2010-es évek 
átlaga legyen az alap, ám ezt azzal utasították el a tagállamok, hogy 
egy ilyen javaslat arra ösztönözné a tőkeerős cégeket, hogy rövidtávon 
fokozzák a kibocsátásukat. 

A légi járművek üzemeltetői lesznek felelősek a rendszer szerinti kö-
telezettségeknek történő megfelelésért. A légi járművek üzemeltetői 
kibocsátásaik fedezése érdekében kibocsátási egységeket vásárolhat-
nak más, a közösségi rendszerrel érintett ágazatoktól is. Az árverésből 
származó bevételeket az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére és az 
azokhoz történő alkalmazkodásra, illetve az igazgatási költségek fedezé-
sére kell felhasználni.

A tervezetről először 2007 őszén fog szavazni az Európai Parlament 
Környezetvédelmi Bizottsága, majd a plenáris ülése, így várhatóan csak 
2008-ra fogják végelegesen a jogszabályt.

3. Természeti erőforrás stratégia

Az ENSZ 2005-ös millenniumi ökorendszer-
értékelése szerint az 1960-as évek eleje óta az 
összes ökorendszer kétharmadában hanyatlás 
következett be, és ugyanebben az időszakban 
a természeti erőforrások kereslete 70 százalék-
kal emelkedett. Az emberiség a természeti erő-
forrásokat a végletekig kihasználja. A jelenlegi 
gazdasági rendszerek alapvetően a természeti 
erőforrásokra épülnek: nyersanyagokra – mint 
az ásványok, tüzelőanyagok –, illetve környe-

zeti elemekre – mint a levegő, a víz, a talaj. Jelenleg a mezőgazdaság 
használja a Föld teljes területének 50 százalékát. A környezetszennyező 
kibocsátásokat is mind a természeti erőforrásaink nyelik el. 

Az Európai Unió célja, hogy megállítsa a jelenlegi trendet, amelyben 
a gazdasági növekedés együtt jár az erőforrások fokozott használatával. 
Cél egy olyan gazdasági növekedés elérése, amely független a természeti 
erőforrások használatától. Az erőforrások fenntartható használata, egy-
ben fenntartható termelést és fogyasztást is jelent, kulcseleme a hosszú 
távú jólétnek. Cél, hogy az EU gazdaságában mindenütt csökkentsük az 
erőforrások felhasználásának környezeti hatását, és ugyanakkor javítsuk 
az erőforrások felhasználásának hatékonyságát. A természeti erőforrá-
sok kifosztásának problémája nyilvánvalóan globális kérdés, amelyre csak 
globális válasz adható, ezért az EU-nak lépéseket kell tennie egy szigo-
rú nemzetközi szabályozásért. Ennek első lépése egy Európai Stratégia 
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(INI/2006/2210), hisz az unió erőforrás-használatának globálisan érezhető 
környezeti hatása van. Fontos lenne az európai példamutatás, ugyanis az 
egy főre jutó erőforrás-felhasználás kiemelkedően magas az uniós tagor-
szágokban. Ha az egész világ a mi fogyasztási mintánkat követné, a becslé-
sek szerint 20 év alatt megnégyszereződne a világ erőforrás-felhasználása.

Az Európai Bizottság által a tavalyi évben terjesztette elő Tematikus 
Stratégiáját a Természeti Erőforrások Fenntartható Használatáért. Az elő-
terjesztetés azonban ellentétben a Hatodik Környezeti Akció Programban 
megfogalmazottakkal nem jelöl ki konkrét célokat, feladatokat a termé-
szeti erőforrások felhasználásának hatékonyabbá tétele és csökkentése 
érdekében. Az Európai Parlamentben kijelölt jelentéstevője, a holland 
Kartika Liotard az első parlamenti vita során kijelentette, hogy vissza kéne 
küldeni az egész anyagot a bizottságnak, ugyanis a javaslat azzal, hogy 
rövidtávon kizárólag kutatási feladatokat és ajánlásokat fogalmaz meg, a 
gyakorlatban sok évvel eltolja a valódi intézkedések kezdetét.

Liotard asszony riportjáról először az Európai Parlament Környezetvé-
delmi Bizottsága szavazott idén márciusban. A parlamenti jelentés konk-
rét betartandó feladatok megfogalmazását kérte az Európai Bizottságtól. 
A jelentéshez Hegyi Gyula európai parlamenti képviselő, az Európai Szo-
cialista Párt árnyék jelentéstevője számos módosító indítványt terjesztet 
be, melyből 24-et el is fogadott a bizottság. A végleges riport része lett 
többek között az a magyar javaslat, mely kimondta, hogy mivel az élel-
miszer-előállítás (mezőgazdaság, élelmiszeripar), az építészet a hozzá 
kapcsolódó iparral és a közlekedés van a legnagyobb hatással, ezért e 
területeken szükséges először a beavatkozás. Elfogadták azt az indít-
ványt is, mely arra kéri az Európai Bizottságot, hogy csak azon nem uni-
ós országok kaphassanak uniós támogatást, amelyek tiszteletben tartják 
az EU új természeti erőforrás-stratégiáját. 

Az Európai Parlament plenáris ülése április 25-én, Strasburgban szava-
zott a stratégiáról. Hegyi Gyula a vita során kijelentette, hogy piacgazda-
ságokban gazdasági eszközök, azaz egy környezetbarát adórendszer lehet 
a legalkalmasabb módszer az erőforrások használatának szabályozására.

A környezetvédő civilszervezetek szerint a stratégia végrehajtása nem 
tűr halasztást, az elfogadott stratégia nem alkalmas még az unió által 
korábban kitűzött célok elérésére sem. Az EEB szerint negyven éven 
belül a negyedére kell csökkenteni a jelenlegi természeti erőforrás-hasz-
nálatot, továbbá meg kell határozni maximum egy éven belül, hogy mely 
erőforrásokra kell leginkább koncentrálni, melyek esetében rövidtávú 
célokat, csökkentési kvótákat kell kijelölni.

Mivel az Európai Bizottság irányelv vagy rendelet helyett egy senkit 
semmire nem kötelező stratégiát terjesztett csak elő, így sem az Európai 
Parlamentnek, sem a tanácsnak nincs hatásköre kötelező érvényű elő-
írásokat elfogadni. A stratégia folytatásáról, a konkrét célok megvalósí-
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tásáról tehát egyelőre nem született döntés, ám a stratégiát öt év múlva 
felülvizsgálja a bizottság, és remélhetőleg akkor konkrét javaslatokkal, 
betartandó célkitűzésekkel fog előállni.

4. Vízszabályozások

A víz keret irányelv (2000/60/EK http://www.euvki.hu) végrehajtása 
részeként több új uniós vízszabályozás jelent meg a közelmúltban.

4.1 Irányelv a talajvíz védelmében

2006. október 18-án éjszakába nyúló vita során 
fogadta el az Európai Parlament, a tanács és bizott-
ság tagjaiból álló Egyeztető Bizottság talajvizeket 
védő irányelvet (COD/2003/0210). Mivel más kör-
nyezeti elemekhez hasonlóan a talajvíz sem ismeri 
az országhatárokat, ezért ha meg akarjuk óvni a 
talajvizeinket a szennyezésektől, uniós szinten kell 
fellépnünk.

A felszín alatti vizek Európa igen fontos termé-
szetes ivóvízforrását jelentik. Hazánkban az ivó-

víz körülbelül 90 százaléka a felszín alatti vizekből származik. Magyar 
szempontból ezért különösen fontos volt a közös talajvízrendszerrel 
rendelkező országok közötti együttműködés megkövetelése. A magyar 
európai parlamenti képviselők és a kormány egységes fellépésnek is 
köszönhetően a Magyarország által korábban teljes mértékben eluta-
sított irányelvet sikerült hazai és környezetvédelmi szempontból meg-
felelővé változtatni. Két, a nitrát- és a növényvédőszer-szennyezés 
megelőzését segítő indítvány mellett sikerült kiállni. Sokkal olcsóbb és 
egyszerűbb megelőzni a szennyezők, például a nitrát vagy növényvédő 
szerek talajvízbe jutását, mint azokat utólag onnan eltávolítani. Az új 
irányelv ezért nemcsak a szennyezéstől, hanem az állapotromlástól is 
védi a felszín alatti vizeket.

4.2 Árvízvédelmi irányelv

Uniós szintű szabályozásra azért van szükség, mert Európa vízgyűj-
tőinek többsége több ország területét öleli fel, ezáltal igazán hatéko-
nyan csak összehangoltan lehet cselekedni. Bár az árvíz eredendően 
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természetes esemény, az emberi tevékenységek, és az utóbbi idő-
ben a klímaváltozás hozzájárult ezek gyakoriságához és pusztító ha-
tásának növekedéséhez. Az irányelv (COD/2006/0005) előírja, hogy 
a tagországok árvízvédelmi kockázatkezelési terveket és térképeket 
készítsenek.

Magyarország folyóvizeinek 95 százaléka a határainkon túlról érke-
zik, nagyrészt uniós tagországokból. Ezért jelentős magyar siker, hogy 
bekerült a jogszabályba Hegyi Gyula (MSZP) és Olajos Péter (MDF) 
EP-képviselők közös indítványa, mely szerint az azonos vízgyűjtőhöz 
tartozó tagállamoknak össze kell hangolni az árvízi kockázatkezelési 
stratégiájukat, hogy együttesen határozhassák meg a védelmi szinte-
ket. Ez alapján hazánknak mint alvízi országnak beleszólása lesz Szlo-
vákia, Románia és Ausztria árvízvédelmi tervezésébe. A parlament és 
tanács elfogadta Hegyi Gyula azon javaslatait is, amelyet az árvizek 
következtében fellépő környezetszennyezéseket, környezeti katasztró-
fákat kívánják megelőzni, így az árvízvédelmi tervekben szerepelnie 
kell a környezeti kockázatot jelentő bányáknak, ipari üzemeknek. Sok-
szor ugyanis az ipari és egyéb szennyezések magánál az árvíznél is 
maradandóbb károkat okoznak a környezetben, példa erre a 2000-es 
nagybányai ciánszennyezés.

5 Talajpolitika

5.1 Irányelv a talajvédelem kereteinek meghatározásáról

A talaj az egyetlen környezeti elem, mely nincs 
szabályozva, alapvetően azért, mert sok nagy be-
folyású szektor – mint a mezőgazdaság vagy a bá-
nyászat – használja, és ez megnehezítette a kör-
nyezetvédelmi szabályozás kialakulását. A talaj 
egy nem megújuló energiaforrás és az emberi te-
vékenységek, valamint az ökoszisztémák fennma-
radása szempontjából létszükségletű feladatokat 
lát el. Az elmúlt évtizedek során a mezőgazdasági 
és erdőgazdálkodási gyakorlat, az ipari tevékeny-

ségek vagy a városiasodás miatt a talajromlás folyamata felgyorsult. 
A talaj – bár főként magánkézben van – közösségi szinten közös érde-
kű erőforrás, továbbá védelmének elmaradása aláássa a fenntartható-
ságot és a hosszú távú európai versenyképességet. Az Európai Bizott-
ság ezért a hatodik környezetvédelmi cselekvési program célkitűzése 
értelmében javaslatot tett 2006-ban egy irányelvre (COD/2006/0086) 
a talaj védelme érdekében.

unioskornyezetpolitika.indd   15unioskornyezetpolitika.indd   15 2007. 10. 26.   21:35:272007. 10. 26.   21:35:27



16

A javaslat szerint a talaj funkciói megőrzésének, a talajromlás megelő-
zésének és hatásai csökkentésének, a megromlott állapotú talaj helyre-
állításának érdekében közös keret- és követelményrendszert kell kialakí-
tani. Intézkedéseket kell hozni a talajelzáródás megelőzésére, valamint 
az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a szikesedés, a tömörödés és 
földcsuszamlások kockázatának kitett területek azonosítása, és nemze-
ti intézkedéscsomagok meghatározása. El kell készíteni a tagállamok-
nak a veszélyes anyagoknak a talajba jutását korlátozó intézkedések és 
szennyezett területek jegyzékét. Létre kell hozni fi nanszírozási mecha-
nizmusokat a gazdátlan területek és stratégiát a szennyezett területek 
rehabilitációjára. 

Több tagállam ellene van egy közös talajpolitika kialakításának, főként 
azért, mert nem akarják megbolygatni a hazájukban már kialakított sza-
bályozást. Környezetvédelmi szempontból viszont igen fontos előrelépés 
lenne egy közös európai szintű talajszabályozás. Mind a tanácsban, mind 
a parlamentben megfogalmaztak olyan javaslatokat, amelyek a jogsza-
bály elbukásához vezethetnek. Az Európai Parlament környezetvédelmi 
és jogi szakbizottságai 2007 ősszén, a plenáris ülés pedig csak 2007 
végén, 2008 elején fog szavazni a jogszabályról.

5.2 A talajvédelemről szóló tematikus stratégia

A stratégia célja a talaj fenntartható használatának biztosítása, a to-
vábbi romlásának megelőzése és megőrzése, valamint a megromlott ál-
lapotú talaj helyreállítása által. Ennek érdekében hosszú távú célokra, 
azokon a területeken európai szintű fellépésre van szükség. A stratégia 
kiemeli, hogy a talaj védelmének elmulasztása aláaknázza a fenntartha-
tóságot és a hosszú távú versenyképességet Európában. Kijelenti, hogy 
a nemzeti talajpolitikák közötti különbségek torzítják a belső piac mű-
ködését, például a talajszennyezést illetően néha igen különböző kötele-
zettségeket rónak a gazdasági szereplőkre. 

A stratégia vizsgálja a talajvédelem határokon átnyúló hatásait, például, 
hogy a nagymértékű talajerózió ahhoz vezethet, hogy a folyók felső szaka-
szán keletkező üledék egy másik ország területén okoz károkat, továbbá 
a felszín alatti vizekbe került szennyeződés sem áll meg az országhatárnál. 
A stratégia kiemeli a talajvédelem élelmiszer-biztonsági vetületét is.

A bizottság célja, hogy a talajvédelem alapelveit beépítsék a tagállami 
és közösségi szakpolitikák alkotásába és végrehajtásába. A stratégia cél-
ja emellett a talajjal összefüggő kutatások ösztönzése, és a nyilvánosság 
fi gyelmének felhívása a talajvédelem szükségességére.

A kötelezően végrehajtandó intézkedéseket nem tartalmazó stratégi-
áról várhatóan 2007 őszén fognak szavazni az unió döntéshozói.
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6. Hulladékpolitika

Az európai hulladékszabályozás felülvizsgálata 2005-ben kezdő-
dött, és várhatóan 2007 végén fog lezárulni. A legjelentősebb válto-
zást a Hulladék Keretirányelv felülvizsgálata fogja hozni és hosszú távú 
célokat jelöl ki a 2007 elején elfogadott tematikus stratégia a hulla-
dékmegelőzésről és -újrahasznosításáról, továbbá a nyersanyagok 
fenntartható használatáról. Az új európai hulladékpolitikák fő célja a 
hulladék megelőzés továbbá a minél nagyobb arányú újrahasznosítás.

6.1 A hulladék tematikus stratégia

Az EU tematikus stratégiája a hulladék megelőzéséről és hasznosí-
tásáról célul tűzte ki egy egységes közösségi hulladékpolitika kidolgo-
zását. Az elmúlt 30 évben a hulladékgazdálkodás lényeges fejlődésen 
ment keresztül, az ipar már értékes erőforrásnak tekint több hulladékot. 
Ennek ellenére a keletkező hulladék mennyisége egyre nő, és jelentős 
különbségek vannak a tagállamok között a kérdés kezelésében is. Van-
nak tagállamok, ahol 10 százalékos a lerakási arány, míg máshol ez 90 
százalék; míg az újrahasznosítás mértéke is a 10-től a 65 százalékig 
terjed. A cél a teljes életcikluson átívelő hulladékpolitika, ezért minden 
tagállam ki kell, hogy dolgozzon gyakorlati cselekvéssé programokat, és 
be kell vezetni az életciklus-elemzést a napi politikai döntéshozatalba. 
Ösztönözni kell továbbá a hulladékkeletkezés megelőzésére vonatkozó 
ambiciózus helyi politikákat.

A stratégia célja, hogy hosszabb távon kevesebb hulladék kerül a hul-
ladéklerakókba és mindeközben több hulladék legyen újrafeldolgozva, 
illetve több komposzt és energia keletkezzen a hulladékokból. Az Európai 
Parlament 2007 februárjában szavazott a stratégiáról. Az EP azt javasol-
ta a bizottságnak, hogy 2020-tól tiltsák be Európa-szerte az újrafelhasz-
nálható hulladékok lerakását.

A környezetvédő szervezetek szerint hiányoznak a konkrétumok az Eu-
rópai Bizottság előterjesztéséből. A bizottság 2010-ben fogja áttekinteni 
a stratégia célkitűzéseinek megvalósításában elért fejlődést, és ez alap-
ján új jogszabályt javasolni.

6.2 A hulladék keretirányelv

Az Európai Parlament 2007. februári plenáris ülésén első olvasatban 
szavazott a hulladékgazdálkodási keretirányelvről (COD/2005/0281). 
Az új irányelv több korábbi jogszabályt és egy 1975-ös keretirányelvet 
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fog felváltani. Fő célja a hulladékképződés megelőzése, továbbá a minél 
nagyobb arányú újrahasznosítás elősegítése.

A legnagyobb vitát a környezetvédő és az ipari oldal között a hulladék-
égetők váltották ki, azaz hogy lehet-e a hulladékégetést újrahasznosítás-
nak minősíteni. A képviselők által elfogadott jelentés megerősítette azt a 
jelenleg érvényes EU-s hulladékhierarchiát. Az ötpontos hierarchia szerint 
a hulladékképződés megelőzésére kell törekedni, a képződött hulladékot 
pedig lehetőleg újra kell használni, amennyiben ez nem lehetséges, akkor 
anyagában újra kell hasznosítani, és csak ha erre sincs lehetőség, akkor 

jöhet szóba az energetikai célú égetés, és végül 
a nem hasznosuló égetés és a lerakás. A hierar-
chiától indokolt esetben el lehet térni.

Ipari oldalról sokan el szeretnék érni, hogy az 
égetés, azaz a „energetikai hasznosítás” egyen-
rangú legyen a hulladékok anyagában történő 
hasznosításával. A zöldek egyik fő érve, hogy a 
két hasznosítási módot a klímaváltozásra gyako-
rolt hatásuk szempontjából, valamint nyersanyag-
takarékosságból semmiképpen nem lehet egyen-
rangúnak tekinteni. Félő továbbá, hogy ha eszerint 

módosulna a jogszabály, akkor az EU-s támogatást is kapó égetők megépü-
lése után nem lenne igény újrahasznosításra és főleg nem megelőzésre.

Egy uniós polgár jelenleg évente körülbelül 500 kg hulladék keletke-
zéséért felelős, amelynek körülbelül a harmadát hasznosítják valamilyen 
formában. A hazai és a nemzetközi zöld szervezetek régóta szorgalmaz-
zák, hogy jogszabályi úton állítsák meg a hulladékkeletkezés növekedé-
sét. Az Európai Parlament 2007. februárban szavazott a néppárti Jackson 
által jegyzett keretirányelvről. Az EP szavazata alapján 2012 után nem 
növekedhet a tagállamokban keletkezett hulladék mennyisége. Elfogad-
ták, hogy 2020-ra a települési hulladékok 50 százalékos, az ipari, építési 
és bontási hulladékok 70 százalékos újrahasználatát, újrafeldolgozását 
kell elérni. Azok az országok, amelyek eddig valamelyik hulladéktípusnak 
kevesebb mint 5 százalékát hasznosították újra, további 5 év haladékot 
kaphatnak. A közelség elvének megfelelően a hulladékokat a legköze-
lebb fekvő létesítmények egyikében kell kezelni. A szennyező fi zet elv 
szerint a hulladékkezelés költségeit mindig annak kell állnia, akitől szár-
mazik a hulladék. Az elfogadott jelentésbe magyar képviselőkön keresz-
tül a Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) több javaslata is bekerült. 

A jogszabályról még az Európai Tanács, illetve még egy olvasatban az 
Európai Parlament fog szavazni várhatóan 2007-ben.

További részletek:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefi ng_page/3002-043-

02-07-20070208BRI02878-12-02-2007-2007/default_p001c004_hu.htm
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6.3 Irányelv a hulladékok szállításáról 

Az irányelv (COD/2003/0139) célja az volt, hogy meghatározza, mi-
lyen feltételekkel lehessen hulladékot az unión belül, illetve az unióból 
harmadik országba szállítani. A 2005 végén elfogadott irányelvben Hegyi 
Gyula a szocialista frakció árnyék jelentéstevője elérte annak lehetősé-
gét, hogy a hulladékok szállításakor azok tényleges, fi zikai ellenőrzésnek 
vessél alá.

Az irányelv szerint a kommunális hulladék nem lépheti át az ország-
határt.

6.4 Bányászati hulladékok irányelv

Az európai bányászat termeli az EU-ban keletkező hulladék harminc 
százalékát, emellett számos eddigi környezeti katasztrófáért is felelős. 
A 2005-ben elfogadott irányelv (COD/2003/0107) a környezetvédelmi 
szempontok fi gyelembe vételével szigorú feltételeket szab meg a bánya-
vállalatok számára. Az irányelv célja a nagybányaihoz hasonló kataszt-
rófák kiküszöbölése, és kimondja, hogy a bányászati cégek által adott 
pénzügyi garanciának a jövőben fedeznie kell a hulladékgazdálkodás ál-
tal érintett terület rehabilitálásának költségét is.

7. Vegyi anyagok

7.1 REACH

2006 decemberében fogadták el és 2007 júniusában lépett élet-
be az EU új vegyianyag-szabályozása, a REACH (COD/2003/0256 és 
COD/2003/0257). Sokak szerint a REACH volt az unió döntéshozata-
lában a legtöbb vitát kiváltó, legtöbbet „lobbizott” jogszabály. Csak 
az előkészítése öt éven át tartott, és az elfogadása majdnem négy 
évbe került, míg második olvasati megegyezéssel elfogadták az unió 
döntéshozói.

A vegyi anyagok fenntarthatatlan, egészségre és környezetre kocká-
zatot jelentő használatához a hiányos szabályozások vezettek. A korábbi 
hazai és EU-s szabályozás megkülönböztette az 1981 előtt piacra vitt 
„meglévő anyagokat”, és az azóta bevezetett „új anyagokat”. Az úja-
kat nagyon alaposan ki kellett, hogy vizsgálják az egészségügyi és kör-
nyezeti kockázatok szempontjából, ugyanakkor a régi, több mint 100 
ezer anyagra nem volt ilyen előírás. A szabályozás tehát kedvezett a 
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meglévő, nem vizsgált anyagok használatának, hisz azokat olcsóbban és 
adminisztrációtól mentesen lehetett használni. Emiatt 1981 óta csupán 
körülbelül háromezer új anyagot engedélyeztettek. 

Az Európai Unió 1998 óta dolgozott a vegyianyag-politika reformján. 
A jogszabálytervezet a vegyi anyagok kezelésével kapcsolatos teljes 
szemléletváltást jelenti. A REACH (Registration, Evaluation and Autho-
risation of Chemicals, magyarul: vegyi anyagok bejegyzése, értékelése 
és engedélyezése) célja, hogy a vegyi anyagokat forgalomba kerülésük 
előtt egészségügyi és környezetvédelmi szempontból ellenőrizzék. A leg-
fontosabb változás, hogy a REACH alapján a hatóságok helyett a gyártók 
kötelessége lesz majd a vegyi anyagok biztonságosságának garantálása. 
Az új jogszabály célja az emberi egészség megóvásán túl a vegyipar 
versenyképességének fenntartása és innovatív képességének javítása, 
azaz, hogy az elavult káros anyagok helyett új, korszerűbb anyagokat 
fejlesszenek. A REACH szerint a következő 11 évben bevizsgálnák a leg-
gyakrabban használt 30 000 anyagot, és a legveszélyesebbeket betil-
tanák. Az évi egy tonna feletti mennyiségben használt vegyi anyagokat 
a gyártónak, illetve az importálónak részletesen meg kell vizsgáltat-
ni; bizonyítania kell, hogy az adott anyag nem káros az egészségre, 
a környezetre. A REACH regisztrációs eljárása nem vonatkozik azokra 
az anyagokra, amelyek engedélyezését más törvények szabályozzák, 
pl. növényvédő szerek, élelmiszer adalékanyagok. A rendszer koordi-
nálására létrehozták Helsinkiben az Európai Vegyi Anyag Ügynökséget, 
amely értékeli a cégek által benyújtott adatokat, kiadja az engedélye-
ket, és nyilvánosságra hozza a bejegyzés során megismert adatokat. Az 
értékelés során az ügynökség ellenőrzi a beérkezett adatokat, továb-
bá bármilyen anyag esetén, ha erre megalapozott indokuk van, esetleg 
gyanítható, hogy az anyag kockázatot jelent az emberi egészségre vagy 
a környezetre, további adatokat is kérhetnek. Valószínűleg a bejegyzés-
re kötelezett vegyi anyagok 80 százalékánál nem lesz szükség további 
intézkedésekre, kemikáliákat szabadon forgalmazhatják, ráadásul azok 
biztonságát is garantálni tudják majd a fogyasztóknak. A különösen ma-
gas kockázatot jelentő anyagokat, amelyek komoly és visszafordíthatat-
lan hatást gyakorolnak az emberi egészségre és a környezetre (például 
rákkeltők), engedélyeztetni kell. Ha a gyártó garantálja, hogy az anyag 
használatából fakadó kockázat megfelelően kezelhető, és „megfelelően 
ellenőrizhető”, akkor az anyag használatát engedélyezik. A civilszerve-
zetek szerint nincs „megfelelő ellenőrzés”, hisz eddig is ez volt a helyzet, 
mégsem működött jól a rendszer. Ha az anyag nem tartható megfelelő 
ellenőrzés alatt, az Európai Vegyi Anyag Ügynökség megvizsgálhatja, 
hogy az anyag használata társadalmi és gazdasági szempontból fontos-
e, valamint vannak-e helyettesítő anyagok. Ha az anyag használata nem 
elengedhetetlen, akkor használatát korlátozzák. A korlátozási eljárás ré-
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szeként, mely az egész Európai Unióra kiterjed, feltételeket szabhatnak 
az anyag gyártására, felhasználására és forgalomba hozatalára vonatko-
zóan, sőt meg is tilthatják az anyag használatát. 

7.2 Higany

A higany a legismertebb és egyben az egyik leg-
nagyobb egészségügyi kockázatot jelentő nehéz-
fém. Az emberi egészséget veszélyeztető hatása 
már hosszú ideje ismert. Expozíció esetén legin-
kább az ideg- és az immunrendszert, valamint a 
szaporítószerveket károsítja, és különösen a fejlő-
dő szervezetre veszélyes. A higany és vegyületei 
felhalmozódnak a táplálkozási láncban, és így az 
emberi szervezetben is. Egyes higanyvegyületek 
rákkeltő besorolást is kaptak. Az Európai Unió ezért 

több jogszabályt is hozott a higany korlátozására. Bár a higany használa-
tát számos országban, illetve több területen is korlátozták, felhasználása 
nem csökkent jelentősen, sőt a levegőbe kibocsátott higany mennyisége 
nőtt az elmúlt időszakban. Az iparosodott országokból a fejlődő orszá-
gokba került át a higany bányászata és a feldolgozása. 

7.2.1 Higanyexport-tilalom

Bár a higany használatát az unióban már több jogszabály is korlátoz-
za, mégis az EU a világ első számú higanyexportőre. Az Európai Bizott-
ság 2006-ban előterjesztett egy rendelettervezetet (COD/2006/0206) 
az unióban fellelhető mintegy 12 ezer tonnányi higany sorsáról, illetve 
exportjának tilalmáról. 

Az európai parlamenti képviselők egyetértettek abban, hogy szükség 
van a tilalomra, ám a tiltás kezdetének időpontjában nagy vita alakult 
ki. Míg a zöldek, a baloldaliak és a skandináv országok képviselői sze-
rint azonnali tiltásra van szükség, addig a többség a szavazás során egy 
2010 végi tiltás mellett foglalt állást. A zöldek szerint viszont a 2-3 éves 
haladék alatt az európai higany nagy hányada a harmadik világba kerül, 
és így az exportáló cégek a profi t mellett a higany ártalmatlanításának 
költségét is megspórolnák.

Viszonylagos egyetértés alakult ki, hogy az exporttilalom mellett egy 
importtilalmat is be kell vezetni, de ez inkább csak elvi jellegű döntés volt, 
hiszen gyakorlatilag nincs Európába irányuló higanykereskedelem. A kép-
viselők egyetértettek abban, hogy a tiltást ki kell terjeszteni a higany ás-
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ványára és az egyik legelterjedtebb higanyvegyületre, a kalomelre is, hisz 
e nélkül könnyen kijátszható a jogszabály. A 2007. júniusi első olvasati 
szavazáson, a Parlament plenáris ülése végül egy ennél is zöldebb javas-
latot fogadtak el – minden 5 százalék felett higanyt tartalmazó vegyületre 
javasolták kiterjeszteni az exporttilalmat. Dimitrosz Papadaimolu a higany 
betiltásának GUE-s (szocialistáktól balra álló) görög jelentéstevője elfo-
gadott riportjában a tilalmat kiterjesztette az Európában már betiltott hi-
ganytartalmú termékekre (pl. növényvédő szerek, festékek) is.

Az Európában maradó higany tárolására is többfajta javaslat fogalma-
zódott meg. A spanyolok el szeretnék érni, hogy az európai higany végle-
ges tároló hely a spanyolországi Almaden legyen, hisz ott található Európa 
egyetlen és a világ egyik legnagyobb évezredek óta működő higanybányá-
ja. Indoklásuk szerint a higany export tilalommal tízezrek maradnak munka 
nélkül Almadenben, továbbá a helyieknél senkinek sincs több tapasztalata 
a higannyal. Németország a száraz sóbányáit javasolta a higanytárolásra, 
a svédek pedig a higany szilárd formává alakítását támogatták. A parla-
ment végül az ideiglenes tárolás mellett foglalt állást mindaddig, amíg nem 
találnak olyan technológiát, mely alkalmas a higany végleges, biztonságos 
tárolására. A higany végleges eltüntetését az érintett iparágaknak, alapve-
tően tehát a klóralkáli iparnak kell majd fi nanszírozni. 

A civilszervezetek, élen az Európai Környezetvédelmi Irodával (EEB), 
sikeresként ítélték a parlamenti szavazást, hisz több fontos követelésük 
bekerült a parlamenti jelentésbe, többek között az irányelv hatáskörének 
kibővülése, az importtilalom bevezetése és az ideiglenes higanytárolás 
előírása. Környezetvédelmi szempontból viszont előnyösebb lett volna 
egy mihamarabbi exporttilalom, hisz 2010–2011-ig könnyen exportálni 
lehet akár az összes Európában maradt higany mennyiséget.

Az Európai Tanács 2007. júniusi ülésén a tagállamok képviselői közel 
sem szavaztak ilyen környezetbarát módon. A környezetvédelmi minisz-
terek a 2011-es tiltás mellett foglaltak állást, továbbá elutasították a ki-
sebb higanytartalmú anyagok és az EU-ban már betiltott higanytartalmú 
termékek exportját. Elfogadhatónak találták viszont az ideiglenes tárolás 
lehetőségét. A sok elfogadott parlamenti módosító indítvány miatt kevés 
az esélye egy első olvasati megállapodásnak, így a jogszabályt aligha 
fogadják el 2008 előtt az unió döntéshozói.

7.2.2 Bizonyos higanytartalmú mérőeszközök forgalmazásának 
tilalma

2006-ban fogadta el első olvasatban az EP azt a javaslatot, amely 
megtiltja a higanyt tartalmazó, nem elektronikus mérőműszereket, mint 
a lázmérők, szobahőmérők, valamint hagyományos vérnyomásmérők 
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forgalmazását (COD/2006/0018). Ezek az eszközök döntően az otthona-
inkban találhatóak meg, ezáltal komoly egészségügyi kockázatot jelen-
tenek, ha kijutnak a mérőeszközből és a lakásban maradnak, ráadásul 
ritka, hogy a szemétbe kerülés után veszélyes hulladékként kezelik. A 
tiltás másik fő indoka, hogy mind kiválthatóak higanyt nem tartalmazó 
eszközökkel.

Az elfogadott kompromisszumos javaslat szerint nem vonatkozik a til-
tás ötvenévesnél régebben gyártott mérőeszközökre és egyes az egész-
ségügyben alkalmazott műszerekre. Emellett a régi műszereket tovább-
ra is lehet javíttatni és forgalmazni. 

Az EP María Sornoza Martínez szocialista képviselőnő által jegyzett 
jelentésről 2007 júliusában szavazott, így a jogszabály végeleges elfo-
gadása 2007 végére, kihirdetése 2008-ra várható a tagállamoknak pedig 
ezután két és fél évük van ezen higanytartalmú eszközök forgalomból 
való kivonására.

A jelentés szövege:
http://www.europarl.europa.eu/omk/

sipade3?PROG=REPORT&SORT_ORDER=D&REF_A=A6-2007-
0218&L=HU

7.3 PFOS

2006. július elején fogadták el az Európai Parlament főbb pártjai és 
a tagállamok egy rendeletet (COD/2005/0244) a perfl uoro-oktán-szul-
fonát betiltásáról. A PFOS-t az elmúlt évtizedekben sok száz tonnányi 
mennyiségben használták mint felületképző, például vízlepergető anya-
got, többek között ruhákban, samponokban és bútorokban is. Az unió 
piacán több tonnányi PFOS van jelenleg is forgalomban. Miután bebi-
zonyosodott, hogy ez az anyag kimeríti a POP, azaz perzisztens szerves 
szennyező fogalmát, ráadásul felhalmozódik az emberi szövetekben és 
mérgező, az Európai Unió a korlátozása mellett döntött, átmeneti men-
tességet adva egy-két esetben a további felhasználásra. A bizottsági ja-
vaslat időkorlát nélküli derogációt javasolt pár PFOS-alkalmazásának, az 
Európai Parlament azonban a derogációk határidőkhöz való kötése mel-
lett foglalt állást, illetve elvetett pár használatmentességét. A tanács saj-
nos nem fogadta el a parlament által javasolt szigorú határidőket a PFOS 
egyes használataira. A PFOS-t korlátozó jelentést a Zöld párti svéd Carl 
Schlyter jegyezte, aki mivel mindenképpen első olvasati megegyezést 
akart elérni, meggyőzte a parlamenti pártok felelőseit, hogy fogadják el 
a fi nn elnökség kompromisszumos javaslatát, hogy a tiltó rendelet minél 
hamarabb életbe léphessen. A elfogadott jogszabály szerint az eredeti 
javaslathoz képest több területen nem, illetve csak bizonyos ideig lehet 
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PFOS-t használni. Az Európai Parlament pártjai egységesen támogatták 
e vegyület korlátozását. Az Európai Szocialista Párt részéről Hegyi Gyula 
szignálta a kompromisszumos javaslatokat. A képviselő kijelentette: „a 
PFOS-t korlátozó jogszabály esetében alkalmazzák a helyettesítés elvét 
– azaz csak azokon a területeken használható tovább PFOS, ahol nem 
állnak rendelkezésre biztonságosabb alternatívák”.

A PFOS-hez hasonlóan rokonai a perfl uoroktánsavak (PFOA) is ko-
moly kockázatot jelent, ezért a kompromisszumos szövegbe bekerült 
egy ajánlás a PFOA veszélyeinek további vizsgálatára  is. 

7.4 Peszticidhasználat- és növényvédőszer-engedélyezés

A peszticidek, azaz a növényvédő szerek és a biocid termékek a leg-
veszélyesebb vegyi anyagok közé tartoznak, hiszen funkciójuknál fogva 
eleve mérgek, használatuk során szükségszerűen kikerülnek a környe-
zetbe, bejutnak élelmiszereinkbe.

A növényvédő szerek jelentette egészségügyi és környezeti problé-
mák az egyre modernebb szerek használata ellenére nem csökkenek. A 
környezetvédelmi és toxikológiai ismereteink bővülése és a biotermékek 
népszerűségének növekedése ellenére a felhasznált növényvédőszer-
mennyiség folyamatosan nő. A különböző peszticidekről (növényvédő 
szerek és biocid termékek) egymás után derül ki, hogy súlyosan káro-
sítják az élővilágot és az emberi egészséget. Legfrissebb adatok szerint 
a hazánkban forgalmazott élelmiszerek nagyjából 40 százaléka tartal-
maz növényvédőszer-maradékot, és körülbelül 5 százaléknyi termékben 
ez meghaladja a határértéket. Fontos tudni, hogy sok anyag már egé-
szen kis mennyiségben is hosszú távú károsodást okozhat, különösen 
az arra érzékenyebb embereknél. Egyes vizsgálatok szerint pedig ha 
a határértékek alatt is fogyasztunk növényvédőszer-maradékot tartal-
mazó termékeket, az egyes érzékeny csoportoknál már akkut mérge-
zéssel is járhat.

A környezeti és egészségi károk csökkentése érdekében az Európai 
Bizottság több új jogszabálytervezetet nyújtott be a növényvédő sze-
rek használatáról és engedélyezéséről. 2006-ban hozta nyilvánosságra 
az Európai Bizottság négy új jogszabálytervezetét a növényvédő sze-
rekkel kapcsolatosan: egy irányelvet a növényvédő szerek fenntartha-
tó használatáról; egy rendeletet a hatóanyagok engedélyezéséről; egy 
stratégiát a növényvédő szerek használatáról, amely meghatározza az 
EU hosszú távú céljait, kötelező előírások nélkül; továbbá egy irányel-
vet a növényvédő szer statisztikákról. A jogszabályokról 2007–2008-ban 
fognak dönteni az EU döntéshozó szervei. Az Európai Parlament plenáris 
ülése 2007 őszén szavaz először a tervezetekről.
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7.4.1 Irányelv a peszticidek fenntartható használatáról

Civilszervezetek, a PAN Europe vezetésével, már 2002-ben javaslatot 
tettek egy új a növényvédő szerek használatának csökkentését célul tűző 
irányelvre. Az új irányelv (COD/2006/0132) feladata deklaráltan, hogy 
ösztönözze a növényvédőszer-használat csökkentését és mérsékelje a 
mezőgazdasági vegyszerhasználat jelentette egészségügyi és környezeti 
károkat.

Az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága 2007. június 
26-án szavazott a peszticidek fenntartható használatáról szóló irány-
elvről. A bizottsági szavazás a környezetvédelmi előírásokat erősítette 
az irányelvben. Komoly környezetvédelmi sikernek értékelhető, hogy a 
bizottság a kötelező érvényű növényvédő szer használatának csökken-
tési céljait is elfogadtak. A bizottság kimondta, hogy az irányelv életbe 
lépését követő öt éven belül európai szinten 25 százalékkal, tíz éven 
belül pedig 50 százalékkal kell csökkenteni a növényvédőszer-alkalma-
zások számát.

Bekerült a szövegbe az a javaslat, hogy bizonyos területeken, például 
egyes közterületeken, tilos lesz, vagy csak korlátozottan lehet a jövőben 
permetezni. Szintén elfogadták azt a ráadásul magyar kezdeményezésű 
javaslatot, hogy a helyi lakosokat mindig tájékoztassák a permetezések 
idejéről, helyéről és lehetséges hatásairól. A bizottság emellett támo-
gatta a gazdák és a lakosság egészségét, illetve a környezetet szennye-
ző vegyszerek és technológiák használatának szigorítását. Az irányelv 
szerint a tagállamoknak nemzeti akcióterveket kell készíteni, amelyben 
azonosítaniuk kell azt, hogy a növényvédőszer- és biocidhasználat mi-
att mi jelenti az adott országban a legnagyobb kockázatot. A bizottság 
a környezetbarát kártevőirtás gazdasági ösztönzése mellett is szavazott. 
A vizek tisztaságának védelme érdekében az ENVI a vizek 10 méteres 
körzetében betiltaná a növényvédőszer-felhasználást.

A legnagyobb vita légi permetezés korlátozása körül zajlik. Környe-
zetvédő szervezetek, illetve egyes zöld és baloldali képviselők a teljes 
tiltás mellett foglaltak állást. A parlament környezetvédelmi bizottsága a 
tiltásra szavazott, ám derogációs lehetőségekkel. Több tagállam csupán 
engedélyhez kötné a légi permetezést.

A bizottsági szavazattal a képviselők amellett voksoltak, hogy az 
irányelv ne csupán csökkentse a peszticidek jelentette egészségügyi 
kockázatot, hanem megelőzze, minimalizálja azokat.

Természetesen a pozitív bizottsági szavazás nem jelent garanciát 
arra, hogy az EP plenáris ülése, illetve a tanács is elfogadja ezeket a 
zöld javaslatokat, mindenesetre a tárgyalási alap az elfogadott módo-
sító javaslatok alapján igen kedvező, hisz sok teret enged a kompro-
misszumnak.
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A civilszervezetek főbb elvárásai a peszticidek használatáról szóló irány-
elvről:

1. Határidők és konkrét célok a peszticidhasználat csökken-
tésre

A környezetvédő szervezetek szerint az irányelvnek számszerűen 
kellene előírnia, hogy mennyivel kell csökkenteni a növényvédő szerek 
használatát. Nemzeti növényvédőszer-csökkentési programjaikat pedig 
összekapcsolhatnák a PRTR (166/2006/EC Szennyezés kibocsátás és át-
viteli nyilvántartás) adatszolgáltatási rendszereikkel. 

2. Az integrált növényvédelem terjesztése
Elsősorban egységes rendszert kell kialakítani az integrált növényvé-

delemre (IPM). Majd azt követően mind szélesebb körben kell az IPM-et 
előírni (leszámítva a biogazdálkodást). 2014 után pedig uniós agrártá-
mogatások (CAP) feltételéül kell szabni.

3. A légi permetezés mind széles körűbb korlátozása
Az irányelv egyik legfontosabb eleme, hogy betiltja a légi permetezést. 

A civilszervezetek véleménye szerint nem vagy csak nagyon indokolt eset-
ben szabad derogációs lehetőséget adni, tekintettel a vegyszerelsodródá-
sokra és az ezzel összefüggő mérgezési esetekre, halpusztulásokra.

4. Növényvédőszer-adók
A növényvédőszer-használat által okozott káro-

kat, mint például a megbetegedett emberek gyógyí-
tásának költségét, jelenleg a legtöbb országban az 
egész társadalom fi zeti meg. Az új irányelvnek elő 
kellene írnia ezen adók kivetését, amelyek beveze-
tését az országok közötti különbözőségek miatt a 
tagállamokra bíznák. Az adókból kell fi nanszírozni 
a környezetvédelem, így például a szerhasználat-
csökkentési programokat a mezőgazdaságban.

5. Nyilvánosság 
Az irányelv végrehajtását, az európai programok kialakítását nyilvá-

nossá kell tenni. A nemzeti programok végrehajtásába be kellene vonni 
a helyi társadalmi szervezeteket. A monitoringrendszer hatékonyságá-
nak növelése is elengedhetetlen, hogy azt bárki nyomon követhesse.

7.4.2 Az engedélyezési rendelet

Az unió új rendelete (COD/2006/0136) a 91/414/EGK növényvédő 
szerek forgalomba hozataláról szóló irányelv, illetve a 79/117/EGK egyes 
növényvédőszer-hatóanyagok forgalomba hozatalának tilalmáról szóló 
irányelv helyébe fog lépni. A korábban érvényes rendszerhez képest az 
új rendszerben a tagországoknak kevesebb beleszólása lenne az enge-
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délyezésbe, míg a nagy cégeknek és remélhetőleg a szakmai civilszerve-
zeteknek több lehetősége lesz az engedélyezési folyamat alakítására.

Környezetvédelmi szempontból az új engedélyezési jogszabálynak ki 
kell zárni az elfogadhatatlanul veszélyes hatóanyagok további haszná-
latát; illetve biztosítania kell a többi növényvédő szernél a biztonságos 
használat kereteit. Fontos alapelve a tervezetnek, hogy a jelenlegi sza-
bályozáshoz képest a gerinces állatokon végzett kísérletek nem ismétel-
hetőek meg, így egy hatóanyag engedélyezésekor csak egyszer végez-
hetőek el ezek a kísérletek. Az új rendelet a címkézést is szabályozza, 
ám a tagországok szigoríthatnak ennek a feltételein. Reklámozás esetén 
viszont ezentúl a gyógyszer reklámokhoz hasonlóan mindig el kell hogy 
hangozzon: „használat előtt a címke és a termékinformáció feltétlenül 
elolvasandó”.

A civilszervezetek főbb elvárási az engedélyezési rendelettől:
1. Az elfogadhatatlanul veszélyes hatóanyagok további hasz-

nálatának beszüntetése és helyettesítése
A rákkeltő, mutagén, szaporodási képességeket károsító, hormonha-

tásúak hatóanyagokat, illetve amelyek perzisztensek, bioakkumulatívak2 
és mérgezők, azokat nem szabad engedélyezni. Korlátozni kelljen azokat 
az anyagok, amelyeket különböző uniós jogszabályokban már különösen 
veszélyesnek minősítettek.

A vegyi anyagok szabályozásának alapja a helyettesítési elv kell, hogy 
legyen, azaz nem szabad engedélyezni olyan veszélyes anyagot, amely 
helyettesíthető egy biztonságosabb alternatívával, illetve nem kémiai 
módszerrel. Helyettesíteni szükséges továbbá az immunrendszert, az 
idegrendszert és a hormonrendszert károsító anyagokat, azaz az im-
muntoxikus, neurotoxikus és endokrin-diszraptor anyagokat. A helyet-
tesítés lehetőségeiről egy európai szintű adatbázist kell létrehozni, azért 
is, hogy a javasolt 7 év helyett 3 évre lehessen rövidíteni az engedélye-
zés-helyettesítés időtartamát.

2. Az érzékeny csoportok védelme és a hatóanyagok együttes 
hatása

Amikor a megengedhető átlagos napi szennyezőanyag-bevitel (ADI 
– Average Daily Intake3) értékeket számítják a növényvédő szerekre, 
nem veszik fi gyelembe, hogy a terhes nők, gyerekek és az idősek szer-
vezete másképpen, nehezebben bontja le ezen vegyszereket. A csecse-
mők érzékenysége miatt a bébiételekre külön irányelv vonatkozik, ám 

2  Perzisztens (nehezen lebomló), bioakkumulatív (szövetekben felhalmozódó) és mérge-
ző, ahogy azt az OSPAR Konvekcióban meghatározták
3 átlagos napi szennyezőanyag-bevitel (ADI), az a növényvédőszer-mennyiség, amit 
bármilyen ártalom nélkül bárki bevihet a szervezetébe
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az emberi egészség óvása érdekében fontos lenne egy akár 10-es faktor 
bevezetése az érzékenyebb csoportok védelmében. 

3. Szigorítsanak a készítmények zónák szerinti engedélyezé-
sén

Az új rendelet szerint, amíg a hatóanyagokat uniós szinten engedé-
lyezik, addig a készítményeket tagállami szinten. Az uniós engedélyezés 
zónák szerint történne, ám az Európai Bizottság által javasolt zónarend-
szer környezetvédelmi szempontból eleve nem megfelelő, hiszen telje-
sen más klimatikus viszonyokkal és mezőgazdasági szerkezettel rendel-
kező országokat sorolna azonos zónába.

Ráadásul, ha egy országban engedélyeznek egy terméket, akkor egy 
azonos zónába tartozó országban is engedélyezni kell a készítmény áru-
sítását. A civilszervezetek szerint a tagállamoknak meg kell hagyni azt a 
jogot, hogy a saját területükön korlátozhassák a kutatásaik szerint náluk 
jelentős kockázatot jelentő növényvédő szereket.

4. A rendszer átláthatóságának és értékelésének biztosítása
Bár a jogszabály alakításába meghívták az érdekelt feleket, így a 

civilszervezeteket is, ám a tervezet szerint a hatóanyag-engedélyezés 
folyamata továbbra is átláthatatlan marad. A hatóanyagoknak az en-
gedélyezési eljárás során megismert káros hatásai nem lehetnek titkos 
információk, különösen, ha a kockázatos szert engedélyezik. A civilszer-
vezetek szerint a növényvédő szerek használatával, környezeti és egész-
ségügyi hatásaival kapcsolatos minden információt a termelők és a fo-
gyasztók számára egy nyilvános adatbázisban közzé kell tenni; továbbá 
a termelők számára információt kell adni a lehetséges biztonságosabb és 
nem kémiai alternatívákról.

Az engedélyezett hatóanyagok használatát rendszeresen monitorozni 
és értékelni kell, és ha az engedélyezést követően felmerül bármilyen új 
információ egy hatóanyaggal kapcsolatosan, akkor azt fi gyelembe véve 
vizsgálják felül az engedélyeket.

7.5 Élelmiszeradalékok

A REACH több vegyianyag-csoportot, így többek között az élelmiszer 
adalékanyagokat, a gyógyszereket és a növényvédő szereket se szabá-
lyozza. A bizottság az élelmiszeriparban használt vegyi- és egyéb ada-
lékanyagok szabályozásának egységesítése és egyszerűsítése érdekében 
négy rendeletet terjesztett elő. Az új rendelet célja a korábbi bonyolult 
szabályozás egyszerűsítésén túl a fogyasztók fokozottabban biztosak le-
hessenek a megvásárolt élelmiszer összetételében és biztonságosságá-
ban, illetve hogy vegyék fi gyelembe a legújabb tudományos információ-
kat is az engedélyezés során.
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A svéd szociáldemokrata Åsa Westlund a jelentéstevője az új egy-
séges engedélyezési rendeletnek (COD/2006/0143), valamint a hozzá 
kapcsolódó már engedélyezett élelmiszer adalékanyagok felülvizsgá-
latáért (COD/2006/0145). Az új EU engedélyezési rendelet az adalék-
anyagok (pl. édesítőszerek, színezékek), az aromák és az élelmiszer 
enzimek használatát és címkézését szabályozza. Az Európai Élelmi-

szer-biztonsági Hatóság által alkalmasnak java-
solt anyagok egy az Európai Bizottság által kezelt 
úgynevezett pozitív listára kerülnének. A parla-
ment el szeretné érni, hogy a listát változtatni 
csak az ő jóváhagyásával lehessen.

A jelentéstevő javaslatára a parlamenti jelentés 
felhívja a fi gyelmet az érzékeny csoportok és az al-
lergiás emberek védelme, továbbá hogyha GMO-t 
tartalmaz az adalékanyag, akkor azt egyértelműen 
kelljen jelölni. A parlament célja, hogy növelje az 
engedélyezés átláthatóságát, és hogy a jogszabály 

ösztönözze a biztonságosabb anyagok használatát. 
A svéd képviselőnő által jegyzett másik jelentés az élelmiszer ada-

lékanyagok felülvizsgálatáról szóló rendelet szerint az új anyagok enge-
délyeztetésével párhuzamosan, a már piacon lévő anyagokat is újra kell 
vizsgálni Az új rendelettervezet, előírja, hogy csak azok az élelmiszer-
adalékanyagok (édesítőszerek, színezőanyagok, tartósítószerek, antioxi-
dánsok, emulgeálószerek, zselésítő anyagok, csomagolásnál alkalmazott 
gázok) engedélyezhetőek, amelyek nem károsak a fogyasztók egészsé-
gére. A rendelet betiltaná az adalékanyagok használatát bébiételekben 
és friss élelmiszereknél. A parlamenti jelentés előírná, hogy az engedé-
lyezett anyagok nem lehetnek károsak a környezetre, továbbá nem kelt-
hetnek hamis benyomást a termékek frissességéről. Ízfokozókat csak 
akkor lehetne alkalmazni, ha a kívánt hatás nem érhető el természetes 
fűszerekkel. 

Külön rendeletet terjesztettek elő az EU-ban használt mintegy 2600 
természetes és mesterséges aroma szabályozásával (COD/2006/0147). 
A tervezet szerint egy aromát csak akkor lehet természetes aromának 
hívni, ha az összetevőinek legalább 90 százaléka természetes eredetű.

A negyedik élelmiszer adalékokról szóló rendelet az élelmiszeripari 
enzimeket szabályozza. Enzimeket, mint például a különböző élesztők, 
vagy a sajtérleléshez használt penészgombák az élelmiszergyártás szá-
mos területén használunk, az élelmiszerek állagának, külalakjának és 
tápértékének javítására. A rendelet ez esetben is előírja, hogy címke 
kell, hogy jelezze a GMO-tartalmat.

A jogszabályokról leghamarabb 2007 végén vagy 2008 évközben ál-
lapodhatnak meg az unió döntéshozó szervei.
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Uniós környezetvédelmi 
és civil pályázati lehetőségek

LIFE +

Az idéntől induló LIFE+ program, a már 15 
éve futó LIFE-program negyedik kiírása, 
amely 2007 és 2013 közötti időszakra vo-
natkozik. A kimondottan a környezetvédelmi 
fejlesztések és kutatás fi nanszírozására szol-
gáló LIFE+ program 2007–2013-as költség-
vetése körülbelül kétmilliárd eurót tesz ki. A 
LIFE-program révén néhány olyan ország is 

támogatásban részesülhet, mely nem tagja az Európai Uniónak. 
A LIFE+ célja, hogy a tagországokban megvalósuló innovatív, de-

monstratív jellegű környezet- és természetvédelmi projektekhez támo-
gatást nyújtson, hozzájáruljon az EU környezetpolitikájának és környe-
zetvédelmi jogszabályainak végrehajtásához, fejlesztéséhez, valamint 
segítséget nyújtson a 6. Környezetvédelmi Akcióprogram (EAP) céljainak 
megvalósulásához. A legfontosabb támogatandó területek az integrált 
vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, a szennyezett területek kármen-
tesítése, a biodiverzitást fenyegető konkrét veszélyeknek elhárítása, a 
tengerparti zónák integrált kezelése és az elsivatagosodás megállítása.

A programra pályázhatnak:
Állami és magánszervezetek, intézmények, nemzeti, regionális és he-

lyi hatóságok, az EU-s jogszabályokban szereplő egyéb speciális szerve-
zetek, nemzetközi szervezetek, valamint civilszervezetek.

A program kerete:
2,1 milliárd euró, melyből magyar pályázók körülbelül 5–6 milliót kap-

hatnak évente hét év alatt 2007 és 2013 között.

A program célkitűzései:
Természet és biodiverzitás

Részvétel és hozzájárulás a természetre és a biodiverzitásra vonat-
kozó közösségi politika és jogszabályok végrehajtásához; 
A Natura2000 hálózatok fejlesztésének és végrehajtásának támo-
gatása;

•

•
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A jobb környezetvédelmi irányítás, jogalkotás, jogalkalmazás előse-
gítése; az érintett felek (beleértve a civilszervezeteket) bevonása.

Környezetvédelmi politika és irányítás
Innovatív szakpolitikai megközelítések, technológiák, módszerek 
és eszközök kifejlesztésének és demonstrációjának a támogatása;
Környezet politika és jogszabályok javítását, monitoringját és érté-
kelését szolgáló tudásbázis kialakításának elősegítése;
A környezet állapotának monitoringjára és értékelésére szolgáló 
módszerek kidolgozásának és végrehajtásának támogatása;
A közösségi környezetvédelmi politika végrehajtásának támogatá-
sa, különös tekintettel a helyi és regionális szintű végrehajtásra.

Információ és kommunikáció
A környezetvédelmi kérdésekkel – beleértve az erdőtűz megelőzé-
sét – kapcsolatos információk terjesztése és a környezettudatos-
ság erősítése;
Kiegészítő intézkedések támogatása (pl. információszolgáltatás, 
kommunikációs tevékenység, kampányok, konferenciák és képzés, 
beleértve az erdőtűz megelőzésével kapcsolatos képzést).

További információ: 
LIFE-programról, kiírások:
http://ec.europa.eu/environment/life/news/futureofl ife.htm
A 2007-ben elfogadott LIFE+ Rendelet:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplusdraft_en.pdf

A 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogram

7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keret-
program (Seventh Framework Programme for 
Research and Technological Development), 
röviden az FP7 a nevének EU legfőbb kutatás 
és fejlesztés fi nanszírozási eszköze. A keret-
program célja, hogy növelje Európa verseny-
képességét azáltal, hogy támogatja a „tudást” 
mint a kontinens legfontosabb erőforrását. 

•

•

•

•

•

•

•
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A programra pályázhatnak:
Vállalkozások, egyetemek, kutatóközpontok és egyéb jogalanyok jo-

gosultak részt venni közvetett cselekvésben. A program bizonyos része-
iben egyedül is indulhatnak a pályázók, míg a nemzetközi kooperáción 
alapuló programrészekben legalább 4 pályázó konzorciuma szükséges. 

A program kerete:
A keretprogram 2007-től 2013-ig terjedő időszakban valósul meg 50,5 

milliárd eurós költségvetéssel, a keretprogramhoz kapcsolódó Euratom 
költségvetése pedig 2,7 milliárd euró a következő öt évben.

A keretprogram célkitűzései és az egyes programok:
1. „Együttműködés” program
Költségvetés: 32 milliárd euró
Az „Együttműködés” program az Európai Unión belüli és azon kívüli 

nemzetközi együttműködési kutatási projektek támogat. A program a 
következő tíz tematikus területen folytatandó kutatási és a technológia-
fejlesztési programokra ad támogatást:

Egészségügy (6050 millió euró);
Élelmiszer, mezőgazdaság és biotechnológia (1935 millió euró);
Információs és kommunikációs technológiák (9110 millió euró);
Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagok és új termelési 
technológiák (3500 millió euró);
Energia (2300 millió euró);
Környezetvédelem, beleértve az éghajlatváltozást is (1800 millió 
euró);
Közlekedés – beleértve a repüléstechnikát is (4180 millió euró)
Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok (610 millió euró)
Biztonság (1350 millió euró);
Űrkutatás (1430 millió euró);

2. „Ötletek” program – Európai Kutatási Tanács
Költségvetés: 7,4 milliárd euró 
Az „Ötletek” program tartalmazza mindazokat a tevékenységeket, 

amelyeket az Európai Kutatási Tanácsnak (EKT) kell megvalósítania. Eb-
ben a keretben szereplő egyes pályázatok az EKT fogja meghirdetni. 

A program célja, hogy Európa „megtartsa” a legtehetségesebb tudó-
sait, valamint hogy kockázatos, ám feltehetően nagy fontosságú kutatá-
sokat fi nanszírozzon.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
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3. „Emberek” program
Költségvetés: 4,7 milliárd euró
A „Emberek” program az egyes emberek számára próbálja megterem-

teni a kutatói karrier lehetőségét. Cél, hogy a tehetséges kutatók Euró-
pában maradjanak, továbbá hogy a nem EU tagországbeli kutatók is kap-
csolódjanak be az európai kutatásokba, továbbá hogy a világ kutatóinak 
mobilitását növelje. Az „Emberek” program az alábbiakat támogatja:

Kutatók alapképzése – Marie Curie hálózatok;
Élethosszig tartó képzés és pályafutás-fejlesztés – Egyéni ösztöndíjak;
Ipari vállalatok és egyetemek közötti átjárási lehetőségek és part-
nerségek;
Nemzetközi dimenzió – Nemzetközi ösztöndíjak, nemzetközi 
együttműködési keret, visszailleszkedési támogatások;
Kiválósági díjak.

4. „Kapacitásfejlesztés” program
Költségvetés: 4.2 milliárd euró
A „Kapacitások” program a kutatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrák 

használatának hatékonyságát és fejlesztését kívánja támogatni; emellett 
erősíti kívánja a kis és közép vállalkozások (KKV-k) innovációs képessé-
geit azáltal, hogy ők is részesedjenek az európai kutatások előnyeiből. 

A program célja, hogy támogassa a regionális kutatásalapú klasztere-
ket, és ugyanakkor megnyissa az EU konvergenciarégióinak és legkülső 
régióinak kutatási potenciálját. A nemzetközi együttműködést elősegítő 
horizontális cselekvések és intézkedések fognak támogatást kapni.  A 
„Kapacitások” program az alábbi hét széles területen fog működni:

Kutatási infrastruktúrák;
A KKV-k javára végzett kutatás;
A tudás régiói, és regionális kutatásorientált klaszterek támogatása;
A konvergenciarégiók kutatási potenciálja;
Tudomány a társadalomban;
A kutatási politikák koherens fejlesztésének támogatása;
Nemzetközi együttműködés.

5. Euratom
Költségvetés: 2,7 milliárd euró
Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) külön keretprogramot lé-

tesít az atomenergiával kapcsolatos kutatási és képzési tevékenységek-
hez. Két specifi kus program is elindul a keretprogramon belül: a fúzióse-
nergia-kutatás, valamint a maghasadás- és sugárzásvédelem-kutatás.

További információ: 
www.ec.europa.eu/research/fp7
A pályázati kiírásk: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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Egész életen át tartó tanulás program

A program célja, hogy az egész életen át 
tartó tanulás révén hozzájáruljon a tudás-
alapú társadalom fejlesztéséhez. A prog-
ram segíteni kívánja az unión belüli oktatá-
si és képzési rendszerek közötti kölcsönös 
cserét, együttműködést és mobilitást. Célja 
továbbá, hogy e rendszerek a minőség te-
kintetében az egész világ számára referen-
ciaértékké válhassanak.

A programra pályázhatnak:
Pályázhatnak tanulók, hallgatók, a munkaerőpiacon jelen lévő szemé-

lyek. A programban részt vevő tanárok, oktatók, oktatási intézmények 
vagy szervezetek.

Pályázhatnak vállalkozások, kereskedelmi, ipari szervezeteket és ka-
marák; tanácsadó szervek; tanuló, tanár és szülő szövetségek, továbbá 
civilszervezetek.

A program kerete:
6 970 millió euró hét év alatt 2007 és 2013 között.

További információ: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html

Az egyes programok és célkitűzéseik:
Comenius-program
Oktatási intézmények, oktatással foglalkozó szervezetek középfokú 

szintig illetve tanulók vehetnek részt ebben a programban. A Come-
nius-rendszer keretében szerveznek iskolák közötti partnerprogramo-
kat, közös projekteket, tanárcsere-programokat. A Comenius-program 
nyelvtanulási projekteket kiemelten segít, továbbá a jövőbeni nyelvta-
nárok kaphatnak munkavállalási ösztöndíjat, hogy Comenius-nyelvtanu-
lási ösztöndíjasként dolgozhassanak egy másik ország iskolájában vagy 
képzési központjában három-nyolc hónapig. 14 év feletti diákok részt 
vehetnek a Comenius nyelvi csereprogramokban.

További információ: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/index_
en.html
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Socrates/Erasmus-program
Az Erasmus-program keretében a tanulmányok (a doktori tanulmá-

nyokat is beleértve) egy részét (három és tizenkét hónap közötti idő-
szakot) lehet ingyenesen egy másik az uniót területén lévő oktatási in-
tézményben végezni. Szükséges, hogy az oktatási intézmények között 
létezzen megállapodás. Az Európai Unió az Erasmus-program keretében 
ösztöndíjakat is ad.

A Socrates széles választékot kínál a tanároknak és egyéb oktatási 
személyzetnek is. Felsőoktatási tanárok a program keretében egy-nyolc 
hetes időszakban taníthatnak egy másik ország oktatási intézményébe. 
Vannak külön támogatási intézkedések a fogyatékossággal élő diákok 
számára is.

További információ: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_
en.html

Grundtvig-program
Az unió felnőttképzésre és egyéb – az élet hosszig tartó tanulásra irá-

nyuló – programja, amelyből mind tanulók, mind az ilyen oktatást nyújtó 
vagy támogató intézmények, szervezetek részt vehetnek.

Az unió négy tevékenységet támogat: 
Olyan felnőttképzéssel kapcsolatos európai együttműködési tervek, 
amelyek különleges projekteket akarnak vállalni, vagy közös ter-
méket akarnak létrehozni; 
Az oktatási partnerségek a kisebb szervezetek számára valók, és 
kisebb mértékű együttműködést biztosítanak. A hangsúly általá-
ban a különböző országokban levő partnerek közötti kapcsolaton 
van, ami később ambiciózusabb vállalásokhoz vezethet;
A képzési ösztöndíjak mobilitásában azok a tanárok vehetnek részt, 
akik úgy döntenek, hogy elvégeznek egy tanfolyamot egy másik 
országban; 
A Grundvtig hálózatok a felnőttképzésben résztvevők számára ál-
landó vitafórumot biztosítanak, és lehetővé teszik a terület inno-
vatív gyakorlatainak és új ötleteinek széles körben történő elter-
jesztését.

További információ: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/index_
en.html

•

•

•

•
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Leonardo da Vinci-program
Európai szintű szakmai alapképzésre, továbbképzésre és élethosszig 

tartó képzésre dolgozták ki. A támogatás hozzáférhető az olyan kísérleti 
projektek, valamint kihelyezési és csereprogramok számára, melyek leg-
alább három ország magán- és állami képzési szervezeteinek nemzetközi 
partnerségét foglalják magukba, mely három ország közül legalább egy 
európai uniós tagállam. A projekteket a tagállamban levő nemzeti ügy-
nökségek válogatják ki. Pályázhatnak szakképzésre, csereprogramokra 
szakmai alapképzésben résztvevő fi atalok; fi atal munkavállalók és friss 
diplomások és egyetemi felsőoktatásba beiratkozott diákok. 

További információ: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/leonardo/index_en.html

Cselekvő Ifjúság Program

A Cselekvő ifjúság (Youth in Action) prog-
ram célja az európai fi atalok mobilitásának 
növelése és a közöttük lévő szolidaritás elő-
mozdítása. Ez a program a 2000 és 2006 
közt futó YOUTH utódja, ám az új program 
lényegesen egyszerűbb és jóval rugalma-
sabb elődjénél.

A programra pályázhatnak:
Uniós és nem uniós tagországok 13 és 30 év közötti fi ataljai és euró-

pai civilszervezetek.

A program kerete:
885 millió euró hét év alatt 2007 és 2013 között.

Az programok és célkitűzéseik:
Az ifjúság Európáért: csereprogramok támogatása és a fi atalok 
buzdítása a demokratikus életben való aktív részvételre; 
Európai Önkéntes Szolgálat: a fi atalok bátorítása olyan külföldi ka-
ritatív programokban való részvételre, melyek a közösséget szol-
gálják; 

1.

2.

unioskornyezetpolitika_belso.ind7   7unioskornyezetpolitika_belso.ind7   7 2007. 10. 26.   21:38:252007. 10. 26.   21:38:25



8

Az ifjúság a világban: a partnerországokkal való együttműködés 
erősítése partneri hálózatok kialakításával, az információáramlás 
elősegítésével és országokon átívelő programok támogatásával; 
Ifjúsági Támogatási Rendszer: a csereprogramok, képzések és 
egyéb rendezvények miatt egy információs rendszer kialakítása; 
Európai együttműködés az egységes és hatékony ifjúságpolitika 
kialakításának érdekében. 

További információ: 
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html 
A pályázati kiírás: 
http://ec.europa.eu/youth/yia/addendum_hu.pdf

Média 2007

A pályázat célja az európai kulturális sok-
féleség, a filmipari és audiovizuális örök-
ség megőrzése Európa polgárai számára 
való hozzáférésük biztosítása és a kultúrák 

közötti párbeszéd előmozdítása. A program feladata továbbá 
az európai audiovizuális alkotások t terjesztése az Európai 
Unión belül és azon kívül, valamint az európai audiovizuális 
iparág versenyképességnek növelése.

A programra pályázhatnak:
Jogi és természetes személyek.

A program kerete:
755 millió euró hét év alatt 2007 és 2013 között.

Az programok és célkitűzéseik:
Az audiovizuális vonatkozású készségek megszerzése és fejleszté-
se;
Fejlesztés – európai vállalkozások, gyártás támogatása;
Forgalmazás és terjesztés, erősítése, támogatása;
Európai  audiovizuális alkotások vásárlásának ösztönzés;
Kísérleti projektek.

3.

4.

5.

1.

2.
3.
4.
5.
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További információ: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm 

Közegészségügyi Keretprogram

A program feladata, hogy hozzájáruljon a lakosság egészségi ál-
lapotának védelméhez és javításához. Célja, hogy a tagállamok 
és különböző szervezetek közti együttműködés elősegítése.

A programra pályázhatnak:
Kutatóintézetek, egyetemi tanszékek vagy más oktatási szervezetek, 

egészségügyi intézmények, minisztériumok. Természetes személyek 
nem pályázhatnak.

A program kerete:
353,77 millió euró 2003 és 2008 között.

Az programok és célkitűzéseik:
Egészségügyi információszolgáltatás;
Az egészséget veszélyeztető jelenségekre, változásokra való gyors 
reagálás;
Az egészségre ható tényezők (alkohol-, dohányzás-, drog-, AIDS-, 
rákprevenció).

További információ: 
http://ec.europa.eu/health/ph_programme/programme_en.htm 

1.
2.

3.
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Európa az Állampolgárokért Program 

A program az aktív európai állampolgárság 
népszerűsítését hivatott támogatni. Célja, 
hogy közelebb hozza egymáshoz a lakossá-
got és az Európai Uniót, valamint segítse a 
polgárok és az őket körülvevő intézmények 

közötti együttműködést a tagállamokban.

A programra pályázhatnak:
Helyi hatóságok és szervezetek, európai közpolitikai kutatószervezetek, 

polgárok csoportjai, NGO-k, szakszervezetek, oktatási intézmények.

A program kerete:
215 millió euró 2007 és 2013 között.

A programok és célkitűzéseik:
4 alprogram:

Aktív Állampolgárok Európáért;
Aktív Civil Társadalom Európáért;
Együtt Európáért;
Aktív Európai Emlékezés.

A programokon belül az alábbi célokra lehet pályázni:
Lehetőség biztosítása a polgárok számára, hogy közreműködjenek és 
részt vegyenek egy még szorosabb integráció megvalósításában;
Az európai identitás erősítése a közös értékekre alapozva;
Az „Európa a mienk” érzés erősítése;
A kölcsönös megértés és tolerancia erősítése az európai polgárok 
között, hozzájárulás  a kultúrák közti párbeszédhez.

A programon belül az alábbi projekteket támogatják:
Olyan tevékenységek, melyek testvérvárosi vagy egyéb csereprog-
ramokon vagy azok népszerűsítésén alapulnak;
Európai szintű civilszervezetek működése;
Európai közpolitikai kutatószervezetek, agytrösztök működése;
Különböző tagországok civilszervezeteinek együttműködése;
Tanulmányok, felmérések, közvélemény-kutatások;
Látványos események szervezése;
Információs és tájékoztató eszközök. 

További információ: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
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„Közösségi akció a fogyasztóvédelmi politika
területén” program

Ezen program keretében a Közösség hozzá kíván járulni a lakos-
ság egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek vé-
delméhez. A program legfőbb prioritásai a magas szintű fogyasz-
tóvédelem biztosítása és a fogyasztóvédelmi előírások hatékony 
alkalmazásának elősegítése. A program kiemelt célként kezeli 
a 2004. május 1-je után csatlakozott országok polgárainak fo-
gyasztói tudatosságának és védelmének erősítését.

A programra pályázhatnak:

Közintézmények, nonprofi t szervezetek, nem kormányzati és nonpro-
fi t európai fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi hivatalok

A program kerete:

156,8 millió euró 2007 és 2013 között.

A programok és célkitűzéseik:

A program az alábbi tevékenységeket támogatja:
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos adatok és indikátorok össze-
gyűjtése, cseréje, elemzése;
Kockázatelemzés és tudományos javaslatok készítése;
Törvény-előkészítés;
Európai fogyasztóvédelmi szervezetek működése;
Képzések;
A fogyasztóvédelmi szabályok hatékony alkalmazását segítő akciók;
Információs és oktatási projektek;
Jogi és technikai szakértés.

További információ: 
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm
További információ az uniós pályázatokról:
www.euoldal.hu
www.2007-2013.eu

•

•
•
•
•
•
•
•
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