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Kezdetek

• Római szerződés:

• „… a gazdasági tevékenységek harmonikus fejlesztése,

• folyamatos és kiegyensúlyozott növekedés,

• emelkedő életszínvonal”

• EC Környezetvédelmi és Fogyasztóvédelmi Munkacsoport (1971)

• Megbízás a Tanácstól környezetpolitika kidolgozására  (1971) ->

• UN „Human Environment” konferencia, 1972 Stockholm



Előzmények

• 1965 Néma tavasz (R. Carson)

• 1968 UN Párizsi konferencia a természeti erőforrásokról

• 1969 US: környezetvédelmi törvénykezés megindulása (NEPA)

• STOCKHOLM 1972: THE HUMAN ENVIRONMENT

• 1972 Limits to Growth (Meadows et al.)

• 1972 United Nations Environment Program (Nairobi)



1. EC EAP – a XI parancsolat (i)

I. Szennyezésmegelőzés a forrásnál

II. Hatásvizsgálatot a műszaki tervezés fázisában

III. Az ökológiai egyensúlyt nem szabad veszélyeztetni

IV. K+F (R&D) a környezetvédelem szolgálatában

V. A szennyező fizet

VI. Határon túlra szennyezni tilos



1. EC EAP – a XI parancsolat (ii)
VII. A fejlődő országok érdekeit figyelembe venni az EU 

környezetpolitikában

VIII. Az EU hosszú távú koncepció alapján részt vesz a globális 
környezetpolitikában  

IX. Közvélemény-formálás, tudatosság, nevelés fontossága. A 
környzetvédelmet integrálni kell az oktatásba. 

X. Szubszidiaritás

XI. A nemzeti környezetpolitikákat közösségi szinten egyeztetni 
kell



2. EAP   1977 - 81

• Ipari szennyezés

• Vízminőség

• Vegyszerek

• Ipari balesetek kémiai kockázata (Seveso)

• Környezeti Hatásvizsgálat



3. EAP     1982 - 1986

• Savas esők

• Hulladékelhelyezés, hulladékturizmus

• Írország, Görögország

• DG XI. environment, consumer protection and nuclear safety

• Implementációs deficit

• Spanyolország, Portugália



4. EAP    1987 - 92

• 1987 European Environmental Agency,  Koppenhága

• Egységes Európai Okmány 1987/130.r)

• - környezetpolitika egyenrangúsága

• - minősített többség a Tanácsban 

- I., V., X. „parancs” megerősítése (megelőzés, ppp, szubszid.)

- környezetpolitika horizontális integrációja

4. EAP:

- jogérvényesítés

- környezeti információ, állapotjelentés

- munkahelyteremtés

- gazdasági eszközrendszer



5. EAP: Towards Sustainability 1992 - 2002
• UNCED, Rio de Janeiro, 1992

• 1992 Maastrichti Szerződés

- co-decision with Parliament

- elővigyázatosság elve

5. EAP - célok

• to maintain the overall quality of life; 

• to maintain continuing access to natural resources; 

• to avoid lasting environmental damage; 

• to consider as sustainable a development which meets the
needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs. 



5. EAP: Towards Sustainability 1992 - 2002
Instruments:

• Legislation to set environmental standards; 

• Economic instruments to encourage the production and use of environmentally
friendly products and processes; 

• Horizontal support measures (information, education, research); 

• Financial support measures (funds). 

Policy areas

1. Improvement of environmental data

2. Scientific Research and Technological Development

3. Sectoral and Spatial Planning

4. The Economic Approach: getting the prices right

5. Public Information and Education

6. Professional Education and training

7. Financial Support Mechanisms



5. EAP: Towards Sustainability 1992 - 2002

Themes and Targets

- Climate change

- Acidification and Air Quality

- Urban Environment

- Coastal Zones

- Waste Management 

- Management of Water Resources

- Protection of nature and Bio-Diversity



6. EAP    2002 - 2012
„Our future, our choice”

• Tackle climate change

• Protect nature and wildlife

• Address environment and health issues

• Preserve natural resources and manage waste

1. Implementáció

2. Horizontális mainstreaming

3. Gazdasági ösztönzők

4. Tudatosítás, érzékenyítés, oktatás, képzés 

5. Területhasználat



7. EAP    2012 – 20... „Living well, within the limits of our planet”

Long-term vision:

„In 2050, we live well, within the planet’s ecological limits. 
Our prosperity and healthy environment stem from an 
innovative, circular economy where nothing is wasted and 
where natural resources are managed sustainably, and 
biodiversity is protected, valued and restored in ways that
enhance our society’s resilience. 
Our low-carbon growth has long been decoupled from
resource use, setting the pace for a safe and sustainable
global society.”



7. EAP    2012 – 20... „Living well, within the limits of our planet”

9 priority objectives:

1. to protect, conserve and enhance the Union’s natural capital

2. to turn the Union into a resource-efficient, green, and competitive low-carbon economy

3. to safeguard the Union’s citizens from environment-related pressures and risks to
health and wellbeing

4. to maximise the benefits of the Union’s environment legislation by improving
implementation

5. to increase knowledge about the environment and widen the evidence base for policy

6. to secure investment for environment and climate policy and account for the
environmental costs of any societal activities

7. to better integrate environmental concerns into other policy areas and ensure
coherence when creating new policy

8. to make the Union’s cities more sustainable

9. to help the Union address international environmental and climate challenges more 
effectively.



2014 / 15-től: SDG-k és EAP-k 

- Célok megfeleltetése

- Feladatok megfeleltetése
EU-n belüli
EU-nkívüli

- Eszközök megfeleltetése

- Határidők megfeleltetése

- Felelősségi szintek kijelölése (szubszidiaritás)


