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A KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁK JOBB VÉGREHAJTÁSÁT CÉLZÓ
KIEMELT INTÉZKEDÉSEK
E melléklet összefoglalja a környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló 28
országjelentésben szereplő kiemelt intézkedéseket1.
Kiemelt intézkedések

Tagállam(ok)

A körforgásos gazdaság megvalósítása irányába tett intézkedések
 A szakpolitikai keret megerősítése annak felgyorsítása érdekében, hogy
valamennyi gazdasági szereplő áttérjen a körforgásos gazdaságra, például a vízés energiamegtakarítást, a hulladékcsökkentést, az anyagok újrafeldolgozását
és/vagy a másodlagos nyersanyagok piacának alkalmazását illetően.


A körforgásos gazdaság elveinek elfogadása, amelyek ösztönzik az erőforráshatékonysági intézkedéseket és az újrafeldolgozás fokozását, az ökoinnovációt,
valamint a zöld termékekbe és szolgáltatásokba való beruházást.

Hulladékgazdálkodás
 Új szakpolitikák – köztük gazdasági eszközök – bevezetése a hulladékhierarchia
további megvalósítása, azaz a megelőzés előmozdítása, valamint az újrahasználat
és újrafeldolgozás gazdaságilag vonzóbbá tétele érdekében; valamint/vagy a már
meglévő szakpolitikák végrehajtása.

AT, BG, CY, CZ, DE, EL,
EE, ES, HR, HU, IE, LV,
MT, PL, PT, RO, SK
AT, CY, EL, HU, IT, MT,
NL, RO, SK

AT, BG, CY, DE, DK,
EE, FI, IE, IT, LT, LU,
LV, NL, PL, PT, RO, SE,
SI, UK



A kiterjesztett gyártói felelősség működésének javítása a hulladékkeretirányelvben
meghatározott
általános
minimumkövetelményekkel
összhangban.

AT, CY, CZ, EE, EL, ES,
HR, HU, IT, LT, LV, MT,
PL, RO, SI, SK, UK



Az újrahasználható és újrafeldolgozható hulladék égetésből való kivonása a
hulladékégetés támogatásának fokozatos felszámolása vagy hulladékégetési adó
bevezetése útján. Az ezekből származó bevételek átcsoportosítása a
hulladékhierarchia figyelembevételével történő jobb hulladékgazdálkodást
szolgáló intézkedésekre.

AT, BE, CZ, DE, DK, EE,
FI, IE, LT, LU, NL, PL,
PT, SE

A hulladéklerakóban való elhelyezést terhelő adó bevezetése és/vagy fokozatos
emelése az újrafeldolgozható és újrahasznosítható hulladék lerakásának
felszámolása érdekében. A regionális hulladéklerakási adók összehangolása. A
bevételek átcsoportosítása a hulladékhierarchia figyelembevételével történő jobb
hulladékgazdálkodást szolgáló intézkedésekre.

CY, CZ, EL, ES, HR, HU,
IT, LT, LV, MT, RO, SI,
SK, UK



Az elkülönített hulladékgyűjtési kötelezettség végrehajtására való összpontosítás
az újrafeldolgozási arányok növelése céljából, beleértve a biohulladék gyűjtését
is. Szolgáltatási minimumkövetelmények és/vagy támogatási programok
kialakítása és végrehajtása.

BG, CY, CZ, EE, EL, ES,
FI, FR, HR, HU, IE, IT,
LT, LV, MT, PL, PT, RO,
SI, SK, UK



A hulladékgazdálkodási terv(ek) és/vagy hulladékmegelőzési program(ok)
elkészítése és/vagy naprakésszé tétele.

ES, FR



Az előírásoknak nem megfelelően működő lerakók bezárása és helyreállítása.

BG, CY, EL, ES, IT, PL,
RO, SI, SK



A maradékhulladék kezelésére szolgáló kiterjedt infrastruktúrák – például
mechanikus biológiai hulladék-feldolgozó üzemek, égetőművek és
hulladéklerakók – létesítésének elkerülése.

CZ, EL, LT, PL, SK

A hulladékra vonatkozó statisztikák Eurostat iránymutatásokkal való
összhangjának biztosítása. A hulladékgazdálkodási adatok időben történő
benyújtása és azok konzisztenciájának javítása.

CZ, IE, SI





1

A tagállamokkal szembeni egyenlő bánásmód biztosítása céljából a kiemelt intézkedések az Európai Bizottság rendelkezésére álló
információk alapján az összes országjelentésbe is bekerültek. Az összehasonlítás érdekében a melléklet az egyes kiemelt intézkedéseket
a hasonló ajánlásokat kapott tagállamok csoportjaihoz rendelve tartalmazza. Ezért a mellékletben szereplő megfogalmazás általánosabb
lehet az országjelentésekben megfogalmazottaknál.

1

Természet és biológiai sokféleség
 A Natura 2000 területek (beleértve a tengeri részt is) kijelölési folyamatának
lezárása, és/vagy az összes Natura 2000 területre vonatkozó, egyértelműen
megfogalmazott természetvédelmi célkitűzések, valamint a szükséges
természetvédelmi
intézkedések
meghatározása,
ideális
esetben
területgazdálkodási tervek vagy egyenértékű eszközök keretében.

AT, BE, BG, CY, CZ,
DE, DK, EE, EL, ES, FI,
HR, HU, IE, IT, LT, LV,
MT, NL, PL, PT, RO, SE,
SI, SK, UK



A Natura 2000 kezelési tervek eredményes végrehajtásának biztosítása elegendő
közigazgatási kapacitással és finanszírozással.

BG, EE, ES, EL, FR, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, MT,
RO, SI, SK



Intelligens és észszerű végrehajtási megközelítések kidolgozása és támogatása,
különösen a megfelelő értékelési eljárások és fajengedélyezési eljárások
tekintetében, biztosítva a szükséges tudást és az adatok hozzáférhetőségét,
valamint az érdekelt felekkel való kapcsolattartás javítása.

BG, CY, EE, EL, HU, IT,
LT, PT, RO, SI



A védett madárfajokra vonatkozó vadászati és/vagy csapdahasználati tilalmak
megfelelő érvényesítésének biztosítása.

CY, ES, IT, MT



A biológiai sokféleséggel kapcsolatos vonatkozások jobb integrálása az egyéb
szakpolitikákba (különösen a mezőgazdasági szakpolitikába, de a halászati,
város- és infrastruktúratervezési és fenntartható turisztikai szakpolitikába is),
valamint a szereplők közötti jobb kommunikáció előmozdítása. Adott esetben az
élőhelyek további felaprózódásának elkerülése és az összeköttetés
helyreállításához szükséges intézkedések megtétele.

CZ, DE, DK, EL, ES, FI,
FR, HR, LU, NL, PT, SK

Az erdészek és mezőgazdasági termelők fokozott ösztönzése az erdők és gyepek
jobb védelmére. Fenntartható erdőgazdálkodás biztosítása és a biomassza
hatékony felhasználásának elősegítése.

FI, LT, LV, PL, SE, SK

A biológiai sokféleség védelmével, a fenntartható fejlődéssel, valamint az
éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást célzó
intézkedésekkel kapcsolatos fenntartható partnerség terén folyó munka további
támogatása egyes legkülső régiókban, valamint tengerentúli országokban és
területeken.

FR, UK

Az ökoszisztémák és szolgáltatásaik feltérképezésének és értékelésének további
támogatása, a természetitőke-elszámolási rendszerek értékelése és fejlesztése.

AT, BE, CZ, DK, EE,
HU, PT, SE, SK







Idegenhonos inváziós fajok
 Nemzeti jogszabályok elfogadása az idegenhonos inváziós fajokról szóló
rendelet által előírt kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, valamint a
Bizottság ezzel kapcsolatos tájékoztatása. Megfelelő adatok szolgáltatása.


Az idegenhonos inváziós fajok jegyzékének és/vagy az országban tervezett
felszámolási intézkedéseknek a bejelentése. Amennyiben nem léteznek,
intézkedések bevezetése. Adott esetben a nyilvánvaló adathiány kivizsgálása és a
felügyeleti rendszer javítási lehetőségeinek feltárása.

A tengeri környezet védelme2
 A tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv egyes elemeire vonatkozó,
megfelelő időben történő jelentéstétel beemelése a jövőbeli bizottsági
értékelésekbe.

AT, BE, CZ, EL, IE, PT,
RO, SE, SK, UK

CZ, DE, DK, EL, ES, FR,
HU, PT

DK, EE, EL, HR, LT, RO,
SI



A jó környezeti állapot és/vagy az annak elérésére vonatkozó ütemterv
meghatározása. Amennyiben nem léteznek, célok meghatározása.

BG, DE, ES, FI, IE, IT,
LV, MT, NL, PL, PT, SE,
UK



Jobb tájékoztatás a jó környezeti állapot elérését célzó intézkedésekről, a
környezeti terhelésre közvetlenül ható intézkedések növelése, valamint a terhelés
csökkenésében megmutatkozó várható eredmények számszerűsítése.

BE, BG, CY, DE, ES, FR,
IE, IT, LV, MT, NL, PL,
PT, SE, UK

2

Több tagállam későn tett jelentést a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvnek való megfelelést szolgáló intézkedéseiről. Ezen
országok esetében csak az első kiemelt intézkedés alkalmazandó, mivel nem áll rendelkezésre elegendő adat a 2017 óta elért
eredmények értékeléséhez és az új kihívások meghatározásához.

2



Az ugyanazon tengeri (al)régiókhoz tartozó tagállamok
együttműködésének biztosítása a fő terhelések kezelése érdekében.

3

regionális

BE, BG, CY, DE, ES, FI,
IE, IT, LV, PT, SE, UK



A tagállami nyomonkövetési program haladéktalan végrehajtásának és az arról
való előírt határidőn belüli jelentéstételnek a biztosítása.

Levegőminőség
 A megfelelő nemzeti levegőszennyezés-csökkentési programok kidolgozása
során fellépés a fő kibocsátási források csökkentése érdekében, valamint az
összes levegőminőségi előírás betartása.


BG, CY, ES, FR, IE, IT,
LV, MT, PL, UK

Összes tagállam

A lebegő részecske (PM2.5 és PM10) kibocsátásának és koncentrációjának
gyorsabb ütemű csökkentése, az energiatermeléssel és a szilárd tüzelőanyagok
felhasználásával történő hőtermeléssel összefüggő kibocsátások csökkentése
révén. A hatékony és tiszta távfűtés, valamint az energiahatékony épített
környezet támogatása.

AT, BG, CZ, DE, EL, ES,
FR, HR, HU, IT, PL, RO,
SE, SI, SK



A szén háztartási fűtés céljából történő felhasználásának csökkentése a
légszennyező anyagok kibocsátásának korlátozása céljából, többek között a
széntermelő régiók átalakításával foglalkozó kezdeményezésre támaszkodva.

BG, CZ, EL, HU, PL, RO,
SK



A nitrogén-oxid (NOx) kibocsátásának és a nitrogén-dioxid (NO2)
koncentrációjának gyorsabb ütemű csökkentése, a közlekedésből származó
kibocsátások további csökkentése révén. Ehhez a városi területekre való
járműbehajtás terén arányos és célzott korlátozásokra és/vagy adóügyi
ösztönzőkre lehet szükség.

AT, BE, BG, CZ, DE, EL,
ES, FR, HR, HU, IE, IT,
LU, NL, PL, PT, RO, UK



Az ammónia (NH3) kibocsátásának csökkentése, például az alacsony kibocsátású
mezőgazdasági technikák alkalmazásának bevezetésével vagy kiterjesztésével.

AT, DE, DK, ES, HR, IE



A nem metán illékony szerves vegyületek kibocsátásának csökkentése (adott
esetben a nemzeti kibocsátási határértékeknek való megfelelés érdekében).

DE, HU, IE, LU



A levegőminőség-figyelő hálózat fejlesztése és javítása, valamint a
levegőminőséggel kapcsolatos adatok kellő időben történő bejelentésének
biztosítása.

BE, BG, EL, IT, LU, RO,
SI, SK

Ipari kibocsátások
 Az engedélyek felülvizsgálata és az ellenőrzés és/vagy végrehajtás erősítése az
újonnan elfogadott, elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos
következtetéseknek való megfelelés érdekében.

Összes tagállam

Az alábbi egy vagy több ágazatban a létesítmények kibocsátásával összefüggő
lég- és/vagy vízszennyezés kezelése: energiaágazat, intenzív baromfi- és
sertéstenyésztés, hulladékkezelési tevékenységek, vas- és acélművek.

BG, CY, CZ, DE, EE, EL,
ES, FI, HR, HU, IE, IT,
LU, LV, NL, PT, RO, SK,
UK



A zajjal kapcsolatos hiányzó cselekvési tervek elkészítése.

BE, CY, CZ, DE, EL, ES,
FR, IT, PL, PT, RO, SE,
SK



A hiányzó zajtérképek elkészítése.

BE, EL, ES, IT, PT, RO,
SK



Zaj

Vízminőség és -gazdálkodás


Az összes releváns minőségi elem nyomon követése és értékelése valamennyi
vízkategória esetében a víz-keretirányelvnek megfelelően.

BG, CY, CZ, DE,DK, EE,
FI, HR, HU, LV, MT, PL,
PT, RO, SE, SI, UK



A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kellő időben való elfogadásának és/vagy
bejelentésének biztosítása a víz-keretirányelvnek megfelelően.

AT, ES, EL, IE, LT



Az árvízkockázat-kezelési tervek kellő időben való elfogadásának biztosítása az
árvízvédelmi irányelvnek megfelelően.

ES, EL, IE



Többek között a mezőgazdasági ágazatból származó vízszennyezés hatékony
kezelésének biztosítása a nitrátirányelvnek és/vagy a víz-keretirányelvnek
megfelelően.

AT, BE, CY, CZ, DE,
DK, EE, EL, ES, FI, FR,
IT, LT, MT, NL, PL, PT,
SE, SI, SK, UK
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További intézkedések meghozatala a vegyi szennyezés kezelésére
(anyagspecifikusabb megközelítés kialakítása / annak biztosítása, hogy az
intézkedési programok a terhelések megbízható értékelésén alapulnak).

BE, NL

További intézkedések meghozatala a jó mennyiségi állapot / ökológiai
vízhozamok biztosítása érdekében a víz-keretirányelvnek megfelelően (beleértve
annak biztosítását, hogy a kivételek hatályos engedélyekhez, méréshez és
korlátozáshoz kötöttek legyenek).

CY, ES, HU, IT, MT, PL,
PT



Lépések a hidromorfológiai terhelések kezelésére irányuló intézkedések
végrehajtásának biztosítása érdekében.

SI



A különböző regionális megközelítések harmonizálására irányuló lépések,
különösen a víz-keretirányelvvel összefüggésben a jelentős terhelések
meghatározását illetően.

IT



Annak biztosítása, hogy a víztestek állapotát potenciálisan befolyásoló projektek
alapos vizsgálatnak legyenek alávetve, és a víz-keretirányelv követelményeivel
(4. cikk (7) bekezdés) összhangban indokoltak legyenek.

BG, LU, PL, PT, RO, SE,
SK



Lépések a nyilvánosság részvételének és az érdekelt felek aktív bevonásának
erősítése érdekében (vízgyűjtő-gazdálkodási tervek/árvízkockázat-kezelési
tervek).

NL, SI, SK, UK



Lépések az intézkedések rangsorolására irányuló módszer tisztázása érdekében,
többek között az árvízkockázat-kezelési tervekkel kapcsolatban végzett költséghaszon elemzés alkalmazása tekintetében.

AT, BE, BG, CZ, DE, EE,
ES, HR, HU, LU, LV, MT



Lépések a természetalapú megoldások
szisztematikus mérlegelése érdekében, az
támogatása céljából.

CY





megvalósítási lehetőségeinek
árvízkockázat csökkentésének

Lépések az éghajlatváltozási megfontolásoknak az árvízkockázat-kezelési
tervekben való fokozott figyelembevétele érdekében, beleértve az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló nemzeti stratégiával való
összhangot.

FI, IT, LV



Lépések az árvízkockázat-kezelési ciklus egymást követő lépéseinek az
árvízkockázat-kezelési tervekbe való jobb integrálása érdekében.

DK, FR, PL, PT, RO



Lépések az árvízkockázat-kezelési tervek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek
közötti összhang erősítése érdekében.

SE



Lépések az árvízkockázat-kezelési terv jogi státuszának tisztázása érdekében.

LT



A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv mielőbbi hiánytalan
végrehajtása valamennyi agglomeráció tekintetében. A települési szennyvíz
kezeléséről szóló irányelv szerinti telepek kiemelt szerepének fenntartása a
beruházások terén, többek között – ha elérhető – az uniós források hatékony
felhasználása útján.

BG, CY, EL, ES, FR, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, LV,
MT, PL, PT, RO, SI, SK

Környezetvédelmi célú finanszírozás és beruházások
 Megfelelő finanszírozás biztosítása többek között a beruházások mozgósításával
és az uniós források felhasználásával az országot érintő fő környezeti kihívások
kezelése érdekében.


Az uniós források környezeti célokra való hatékony felhasználását szolgáló
kapacitások javítása, többek között a 2021–2027-es új finanszírozási időszak
előkészítése céljából.

Tájékoztatás, a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog
 A téradatokhoz és -szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása az egyes országok
INSPIRE portáljai közötti kapcsolat erősítésével, a környezetvédelmi jog
végrehajtásához szükséges teljes téradatkészlet azonosítása és dokumentálása,
valamint az adatok és a dokumentáció legalább a meglévő formában történő
hozzáférhetővé tétele más hatóságok és a nyilvánosság számára az INSPIRE
irányelvben meghatározott digitális szolgáltatások útján.
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AT, BG, DE, EL, ES, FI,
FR, HU, IT, LU, NL, PT,
RO, SE, SI, UK
CZ, EE, EL, HR, LT, LV,
PL, RO, SK

Összes tagállam



A nyilvánosság részvételének megkönnyítése az uniós környezetvédelmi
jogszabályok végrehajtásában.

BE, CZ, HU, LT, PL, RO,
SI



Jogosultság biztosítása a nem kormányzati környezetvédelmi szervezetek
számára ahhoz, hogy környezetvédelmi kérdésekben a bírósághoz forduljanak,
adott esetben túlzott költségek nélkül.

BG, CY, FI, HR, HU, IE,
LT, LU, MT, PL, RO

A nagyközönség jobb tájékoztatása az igazságszolgáltatáshoz való jogáról.

AT, BE, CY, EE, EL, ES,
FI, FR, HR, IE, IT, LU,
LV, MT, NL, PT, RO, SE,
SK, UK



A megfelelés biztosítása
 A nagyközönség jobb tájékoztatása a megfelelés előmozdításáról, a nyomon
követésről és a végrehajtásról.

Összes tagállam



Több információ rendelkezésre bocsátása a környezeti bűnözéssel foglalkozó
szakemberek közötti együttműködés módjairól.

AT, BE, BG, DK, EL,
HR, HU, IE, LT, LU, LV,
MT, NL, PL, SE, SI, SK,
UK



A környezeti felelősségről szóló irányelv szerinti felelősség tekintetében a
pénzügyi biztosítékok és/vagy az említett irányelvvel kapcsolatos iránymutatás
és/vagy a környezeti károkkal összefüggő információk összegyűjtésének és
közzétételének javítása.

AT, BE, BG, CY, CZ,
DE, DK, EE, EL, FI, FR,
HR, HU, IE, IT, LT, LU,
LV, MT, NL, PL, RO, SE,
SI, SK, UK



A végrehajtási intézkedések eredményeivel, valamint a nitrátokkal és a
természettel összefüggő kölcsönös megfeleltetési szabályok feltárt
megsértésének nyomon követésével kapcsolatos információk közzététele.

AT, BE, BG, CY, DE,
DK, EE, EL, ES, FI, FR,
HR, IE, IT, LT, LU, LV,
MT, NL, PL, PT, RO, SE,
SK, SI, UK

A környezetvédelmi hatóságok hatékonysága
 Az átfogó környezetvédelmi irányítás (például az átláthatóság, a polgári
szerepvállalás, a megfelelés és a végrehajtás, valamint a közigazgatási kapacitás
és koordináció) javítása.

Összes tagállam



A környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó felülvizsgált irányelv nemzeti jogba
való teljes átültetésének befejezése.

DE, LT



A feladatok regionális és helyi szintű szétaprózódásának kezelése jobb
környezetvédelmi koordinációs mechanizmus kialakítása útján.

EL, ES, IT



A környezeti hatásvizsgálati eljárások észszerűsítésére irányuló erőfeszítések
folytatása.

BE, CZ, HR

Nemzetközi megállapodások


A vonatkozó többoldalú környezetvédelmi megállapodásokban való részvétel a
még függőben lévő megállapodások aláírásával és megerősítésével.
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AT, BE, CY, CZ, EL, ES,
FR, IE, IT, LT, LV, MT,
PL, PT, RO, SI, SK

