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Tisztelt Miniszter Úr!
Tizenegy európai ország környezetvédelmi minisztere levélben1 fordult az Európai
Bizottsághoz azzal a kéréssel, hogy továbbra is tartsa napirenden a levegőminőségre, valamint
az erőforrás-hatékonyságra és a körkörös gazdaságra vonatkozó javaslatcsomagokat. A levelet
Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Luxemburg, Németország, Olaszország,
Portugália, Spanyolország, Svédország és Szlovénia miniszterei írták alá. A hírek szerint
további öt ország is támogatja a kezdeményezést, és csak a kormányzaton belül egyeztetés
elhúzódása miatt nem csatlakoztak egyelőre a levélhez. Bízunk benne, hogy Magyarország is
ezen országok közé tartozik.
Az Európai Bizottság megbízásából készült tanulmány szerint2 Magyarországon a levegő
részecskeszennyezése (PM) évente mintegy 11.000 ember idő előtti halálát okozza, és ezek az
emberek átlagosan több mint 10 évet veszítenek az életükből. Ugyanakkor a PM csak egyike
a levegőben található szennyező anyagoknak. Az idő előtti elhalálozások pedig csak a jéghegy
csúcsát jelentik, hiszen a levegőszennyezés miatt bekövetkező légúti, szív- és érrendszeri,
daganatos és egyéb megbetegedések az említett szám sokszorosát teszik ki. A légszennyezés
miatti halálozások és megbetegedések terén az európai országok között hazánk helyzete az
egyik legrosszabb. Részben ezzel is függ össze a magyar lakosság európai összehasonlításban
rendkívül kedvezőtlen egészségi állapota. Az Európai Bizottság megbízásából készült
tanulmányok azt is kimutatták, hogy a légszennyezés csökkentése érdekében hozandó
intézkedések sokkal kevesebbe kerülnek, mint a szennyezés okozta károk.
Az erőforrás-hatékonyságra és a körkörös gazdaságra vonatkozó javaslatcsomag
megvalósítása alapvetően szükséges a hulladékok mennyiségének és a termelési költségeknek
a csökkentéséhez, az EU versenyképességének javításához, és mintegy 180 000, hosszú távon
is megmaradó munkahelyet teremtene. Jelentősen csökkentené azon erőforrások használatát,
amelyek egyre kevésbé állnak rendelkezésünkre és egyre költségesebbek lesznek.
Kérem Miniszter Úr mielőbbi tájékoztatását, hogy Magyarország kormánya vajon támogatja-e
a fentiekben ismertetett kezdeményezést a lakosság egészségi állapotának és a gazdaság
versenyképességének javítására.
Köszönettel és üdvözlettel:

Lukács András
elnök

1

Mellékeljük az eredeti, angol nyelvű levelet.
Cost-benefit Analysis of Final Policy Scenarios for the EU Clean Air Package. IIASA, 2014. március,
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/review/TSAP%20CBA%20corresponding%20to%20IIASA11%20v2.pdf
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