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fejlıdése 

 
 
Az ENSZ fıtitkára 1969-ben a tagállamok felé egy 
felhívással fordult. Rámutatott arra, hogy az 
emberiség léte válságba került és ennek okán minden 
nemzet köteles együttmőködni. Ennek hatására 1972-
ben környezetvédelmi világkongresszust szerveztek 
Stockholmban. Ez tekinthetı a nemzetközi összefogás 
elsı mérföldkövének. Számos ajánlást, alapelvet 
fogalmaztak meg ekkor, összefüggésbe helyezték az 
emberi jogokkal a környezet védelmét és a Közgyőlés 
létrehozott egy szakosított intézményt, az ENSZ 
Környezetvédelmi Programját (UNEP). Az ENSZ 
1983-ban megalapította a Környezet és Fejlıdés 
Világbizottságát, amely elvégezte az elıkészületi 
munkákat és 1992-ben így sor kerülhetett a környezet 
és fejlıdés konferenciájának megrendezésére, 
melynek Rio de Janeiro adott helyet. Itt sikerült 
elfogadni egy nyilatkozatot és két egyezményt.1 2002-
ben Johannesburgban szerveztek ismét konferenciát, 
melynek központi témáját a fenntartható fejlıdés 
képezte, a hangsúlyt kimondottan erre kívánták 
helyezni a jövı jogalkotását illetıen.2 
 
 
 
A környezetvédelmet illetıen az elsı közösségi 
jogszabály 1967-ben látott napvilágot.3 Az 1972-es 
Stockholmi Konferenciát követıen döntött úgy az EK, 
hogy célszerő lenne a közös környezetpolitika 
kiépítése.  Ugyanebben az évben az Európai Közös-
ségek részes államai is tartottak egy csúcsértekezletet 
Párizsban. Itt dolgozták ki az elsı akcióprogramot, 
amit azóta további öt követett.4 Ezek az 
akcióprogramok vezették fel az egységes környezeti 
politikát, hiszen az alapító szerzıdések ilyen jellegő 
rendelkezéseket egyáltalán nem tartalmaztak. 
 
 
Tehát a Római Szerzıdés még nem szólt a környezet 
védelmének kérdésérıl, ezért a Közösség olyan 
területen kezdett el szabályokat alkotni, amelyek 
eredetileg nem is tartozott a hatáskörébe. A Bizottság 
azonban kimondta, hogy „a környezet védelme, mind 
garanciája, mind pedig elıfeltétele a harmonikus 
gazdasági fejlıdésnek a Közösség egészében. A 
környezet védelme és javítása ezért már a Közösség 
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The secretary general of The United Nations (UN) 
turned towards the Member States with a notice in 
1969. He pointed out that the humanity's existence got 
into a crisis and on the reason of this all nations have 
to collaborate. Because of this, a world congress about 
environment protection was organized in Stockholm 
in 1972. This can be considered as the first milestone 
of the international collaboration. Many 
recommendations and basic principles were 
formulated at this time, the protection of the 
environment was connected with human rights and 
the general meeting established a special institution, 
the Environmental Program of UN (UNEP). In 1983 
UN founded the World Commission of the 
Environment and Development, which did the 
preparation works, and therefore in 1992 they could 
organize the Conference of the Environment and 
Development in Rio. Hereby they managed to accept 
a declaration and two conventions.1 Another 
conference was organized in Johannesburg in 2002, 
and the central topic of that was sustainable 
development. They wanted to emphasize this 
definitely regarding the legislation of the future.2 

 
The first Community measure was revealed in 1967 
regarding the environment protection.3 After the 
Conference of Stockholm in 1972, the EC decided 
that the development of the common environment 
politics would be expedient. Member States of the 
European Communities hold a summit conference in 
Paris in the same year. The first action program, 
which since then was followed by another five 
programs, was drawn up here.4 These action programs 
recorded the united environmental politics, since the 
founder contracts did not imply provisions with this 
character.  
 
Therefore the Treaty of Rome did not mention the 
question of environment protection, so the 
Community started adopting rules on areas which 
originally did not belong to its competence. The 
Commission said that „the protection of environment 
is the guarantee and prerequisite for the harmonic 
economic development.” The protection and 
correction of the environment belongs to the 
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feladatai közé tartozik. A Bizottság 1970-ben már 
kijelentette Memorandumában, hogy szükség van egy 
környezetvédelmi akcióprogramra.5  
 
Az Európai Bizottság 1971-ben kibocsátotta elsı 
közleményét és ezután elkészítették az elsı 
környezetvédelmi akcióprogramot és a következı év 
tavaszára ezt követte még további három. Természe-
tesen ezt megelızıen vita alakult ki abban a 
kérdésben, hogy a környezet védelmének politikáját 
közösségi szinten vagy inkább tagállami szinten kell 
kezelni. A vélemények megoszlottak, azonban 
egyetértés alakult ki a tekintetben, hogy az Unió 
gazdasági céljainak megvalósítása indokolja a közös 
fellépést, ezért 1972. októberében, a Párizsban tartott 
csúcskonferencián sikerült megegyezni, így lendületet 
vett a közösségi jogalkotás. A Római Szerzıdés – 
mint már említettem – nem tartalmazott külön 
rendelkezéseket a környezetvédelemmel kapcsolat-
ban, azonban a jogszabályok megalkotása csakis a 
Szerzıdés felhatalmazása alapján és azzal 
összhangban mehetett végbe.6 
 
A Római Szerzıdés elsı átfogó módosítására 1986-
ban került sor, amikor megalkották az Egységes 
Európai Okmányt. Ezzel megoldásra került a 
legitimációs probléma is, ugyanis a Római Szerzıdést 
kiegészítve a közösség politikáiról szóló Harmadik 
Részbe bele került a VII. cím, amely a környezetrıl 
szól.  
 
Az Egységes Európai Okmány célja az egységes belsı 
piac létrehozása volt, ezért szorgalmazta a 
jogharmonizációt és az akadályok progresszív 
felszámolását.  
 
A 130. Cikkely az alábbi célokat határozta meg a 
Közösség környezettel kapcsolatos tevékenysége 
vonatkozásában: (a) a környezet minıségének 
megóvása, védelme és javítása, (b) az emberi 
egészség védelméhez való hozzájárulás, (c) a 
természeti erıforrások megfontolt és racionális 
hasznosításának biztosítása, (d) megelızı 
tevékenységet kell folytatni, (e) a környezeti károkat a 
keletkezésnél kell helyreállítani, (f) a szennyezınek 
fizetnie kell, (g) a környezetvédelmi 
követelményeknek a közösség más politikáinak 
összetevı részét kell képezniük.7 
 
A 130. Cikkely leszögezi: „A Tanács a Bizottság 
javaslatára az Európai Parlamenttel és a Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal való tanácskozást követıen, 
egyhangú döntéssel határozza meg, hogy a Közösség 
milyen tevékenységet folytasson. A Tanács az e §-ban 
meghatározott feltételek mellett határozza meg azokat 
a tárgyköröket, amelyekre vonatkozó döntések 
minısített többséggel hozandók.” 

Community's tasks. The Commission declared in 
1970 in its memorandum that an environment 
protection action program was necessary.5  
 
The Commission issued the first communication in 
1971, the first environment protection action program, 
and another three programs were finished by next 
spring. Of course another debate was raised, ie. 
whether the politics of environment protection should 
be handled on a Community level or on Member 
State’s level. The opinions were different, but they 
agreed that a collective action was necessary to take 
for the realization of the Union's economy. Therefore 
a conference was hold in October 1972 in Paris, 
where they managed to settle these issues. As a result 
the Community legislation started a new era. The 
Treaty of Rome – as above already mentioned – did 
not imply separate provisions in connection with the 
environment protection, but the creation of legal 
regulations might happen only by the authority of the 
Treaty and in accordance with it.6 
 
 
The first comprehensive modification of the Treaty of 
Rome was introduced in 1986, when the SEA was 
created. The legitimating problem got to a solution 
with this, since the VII. Modification of the Treaty the 
environment protection got into the Third Part of the 
Community policies.  
 
 
The aim of the SEA was creation of the inner market, 
promotion of the coordination of laws and progressive 
fight against the barriers.  
 
 
Paragraph 130 defined the following aims in 
connection with the Community environmental 
activity: (a) the protection of the quality of the 
environment, protection and correction, (b) 
contributing to the protection of the human health, (c) 
the insurance of the deliberate and rational utilisation 
of the natural resources, (d) preventive activities, (e) it 
is necessary to restore the environmental harms by the 
formation, (f) the polluter has to pay, (g) the 
Community's other politics has to constitute the part 
of a component for the environment protection 
requirements.7 
 
Paragraph 130 lays down: „The Council according to 
the Commission's proposal after consulting with 
European Parliament and Economic and Social 
Council Commission, determines what kind of 
activity should be carried out by the Community with 
unanimous decision. In this paragraph the Council 
defines the fields with their particular characteristics, 
of which decisions should be made by qualified 
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Az ún. védelmi záradék rögzíti: „a 130. cikkely 
alapján közösen elfogadott védelmi szabályok nem 
akadályozzák meg, hogy bármely tagállam a jelen 
szerzıdéssel összeegyeztethetı szigorúbb védelmi 
szabályokat tartson fenn, vagy vezessen be.” 
 
A Római Szerzıdés 100. cikkelye maradt továbbra is 
hivatkozási alapként, azonban többek között 
kiegészült azzal, hogy „a Bizottság az 1. §-ban jelzett 
javaslataiban az egészségre, a biztonságra, a 
környezetvédelemre és a fogyasztóvédelemre és a 
fogyasztóvédelemre vonatkozóan a védelem magas 
szintjét veszi alapul.”   
 
A 10. cikkely 4. szakasza a tagállamokat 
felhatalmazza arra, hogy a közösségi eszközök helyett 
belsı szabályaikat alkalmazzák és olyan nemzeti 
érdekké nyilvánítja a környezet védelmét, amely 
vonatkozásában el lehet térni a minısített többségi 
döntéstıl. 
 
A Tanács és a tagállamok kormányfıi 1987-ben 
fogadták el a negyedik környezeti akcióprogramot. 
Különös hangsúlyt fektettek arra, hogy a közösségi 
politika más ágazataiba is integrálják a környezeti 
követelményeket, ezentúl a program tárgyalta a 
szennyezı fizet alapelvet, az állami támogatás és a 
felelısség kérdéseit is. 
 
 
A Maastrichti Szerzıdés további változásokat hozott a 
környezetvédelem területén, ekkor a fenntartható 
fejlıdés elvét minden tevékenységre kiterjesztették és 
a Római Szerzıdés 2. cikkelye az alábbi résszel 
egészült ki: 
 
„A Közösség feladata, hogy a közös piac és a 
gazdasági és pénzügyi unió létrehozásával… a 
Közösség egészében elısegítse a gazdasági 
tevékenységek harmonikus és kiegyensúlyozott 
fejlıdését, a fenntartható és inflációmentes növeke-
dést – amely tekintettel van a környezetre – a 
gazdasági teljesítés magas fokú egymáshoz 
közelítését, a foglalkoztatás és a szociális védelem 
magas szintjét, az életszínvonal és az életminıség 
növelését, valamint a tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi összetartást és szolidaritást.”8 
 
A Maastrichti Szerzıdés több ponton módosította a 
Római Szerzıdést, így pl. a 130. cikkely tartalmazza a 
világmérető problémákkal foglalkozó nemzetközi 
szintő intézkedések elısegítését, kimondja, hogy nem 
nehezedhet aránytalanul nagy teher a gazdaságilag 
fejlettebb régiókra és rögzíti az elıvigyázatosság 
alapelvét. 

majority.” 
 
The „defensive clause” declares: „the defensive rules 
accepted by paragraph 130 do not prevent that any 
Member States introduce or keep similar stricter 
defensive rules.”  
 
 
Paragraph 100 of the Treaty of Rome remained as 
basic reference, but was supplemented with the 
following sentence: „the Commission in its proposals 
takes high level of protection as a basis concerning 
health, safety, environment protection and consumer 
protection”. 
 
 
The 4th section of paragraph 10 authorizes the 
Member States to apply their inner regulation instead 
of the Community devices, and declares the protection 
of the environment for national interest, where it is 
possible to step over the qualified majority by 
decision making. 
 
The Council and the Prime Ministers of the Member 
States accepted the fourth environmental action 
program in 1987. A strange emphasis was laid on it, 
ie. the environmental requirements should be 
integrated into the other sections of the Community 
politics. Furthermore the program discussed the 
„polluter pays” basic principle, the issues of the 
national support and the responsibility. 
 
Maastricht Treaty brought additional changes in the 
environmental protection, ie. the principle of the 
sustainable development was extended over all 
activities, and 2. paragraph of the Treaty of Rome was 
supplemented by the following sentences:  
 
„The task of Community is obliged along with the 
establishment of the common market and financial 
union to support the harmonic and balanced 
development of the economic activities, the 
sustainable and inflation free increase – regarding the 
environment – and the high level approach of the 
economic fulfillment, the high level of employment 
and of the social protection, the increase and 
improvement of the living standards and the quality of 
life, and the economic and social solidarity between 
Member States.”8 
 
The Maastricht Treaty modified the Treaty of Rome at 
some points, ie. for example paragraph 130 implies 
the promotion of the measures on international level 
dealing with worldwide problems; it says, that harder 
disproportionally burden can not be put on the 
economically developed regions and it fixes the basic 
principle of a precaution. 
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A szubszidiaritás elvét már lefektette az Egységes 
Európai Okmány, azonban azt a Maastrichti 
Szerzıdés tette általánossá: „Azokon a területeken, 
amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, a 
Közösség a szubszidiaritás elvének megfelelıen csak 
akkor és olyan mértékben intézkedik, ha a javasolt 
tevékenység célkitőzéseit a tagországok által nem 
lehet kielégítıen megvalósítani, és a javasolt 
tevékenység nagyságrendjénél vagy hatásainál fogva 
jobban megvalósítható a Közösség szintjén.” 
 
A döntéshozatali eljárás tekintetében is lényeges 
változásokat vezetett be a Maastrichti Szerzıdés. Az 
egyhangú szavazást felváltotta a minısített többségi 
döntés, így a Parlament eltérı véleménye esetén a 
Tanács egyhangú döntéssel alkothat jogszabályt ezen 
eljárás keretében. A 130. cikkely felsorolja, mely 
kérdések maradtak meg az egyhangú döntéshozatal 
körében, mely területeken szőkül a Parlament jogköre 
– a Gazdasági és Szociális Bizottsággal megegyezı – 
elızetes konzultációra. 
 
Az EK Bírósága jogosult lett – a Bizottság javaslatára 
– átalányösszegő bírságot vagy pénzbüntetést kiszabni 
az ítéletét nem teljesítı tagállammal szemben. 
 
Az 1992-es Maastrichti Szerzıdés által létrehozott 
három pillér közül az elsıbe helyezték el a környezet 
védelmét. Fontosnak tartották, hogy az egyes régiók 
közötti gazdasági-, társadalmi különbségekre 
feltétlenül figyelemmel kell lenni, nehogy aránytalan 
nagy teher zúduljon a kevésbé fejlett területekre. A 
jogszabályok végrehajtása és az ezt érintı pénzügyi 
háttér megteremtése a tagállamok feladata. Az 1995-
ös esseni Fehér Könyvben a hangsúlyt a közép-kelet-
európai termékek biztonságára és a nem megfelelı 
környezetvédelembıl származó versenyelınyök 
megszüntetésére fektették.9 Valamint a GATT-WTO 
szabályok betartására ösztönözték a tagországokat és 
a csatlakozásra váró államokat egyaránt. 
 
Az elsı négy akcióprogram végrehajtása során a 
Közösség 200 jogszabályt alkotott meg. A Tanács és a 
tagállamok kormányfıi 1993. február hónapban 
fogadták el az ötödik környezetvédelmi akció-
programot, amelyben kiemelték, hogy figyelemmel 
kell kísérni minden olyan tevékenységet, amelyek a 
természeti erıforrások kimerüléséhez vezethetnek, és 
kimondta, hogy ennek érdekében akár a társadalom 
magatartási szokásait is meg kell változtatni. Az 
akcióprogram külön szólt a közösség egészét érintı 
kérdésekrıl, így az éghajlatváltozásról, a savaso-
dásról, a légszennyezésrıl, a hulladékok kezelésérıl, a 
vízkészletek fogyásáról és szennyezésérıl.10  
 
Az akcióprogram az alábbi területeknek tulajdonított 

 
The SEA has already laid down the principle of 
subsidiarity, however the Maastricht Treaty declared 
it general: ”On areas, which do not belong to the sole 
competence of the Community, according to the 
principle of the subsidiarity, it may take actions only, 
if it is not satisfactorily possible to achieve them on 
the level of the Member States, and it can be realized 
in a better way on the Community's level.” 
 
 
 
The Maastricht Treaty introduced essential changes in 
the decision making procedure. The unanimity was 
replaced by the qualified majority, ie. in the case of 
the Parliament's different opinion the Council may 
enact a law with a unanimous decision in the 
framework of this procedure. Paragraph 130 makes a 
list of those areas, which require unanimous decision, 
and in which areas the Parliament's jurisdiction could 
be narrowed to prior consultation in accordance with 
the Economic and Social Commission. 
 
The ECJ was entitled – according to the Commission's 
proposal – to impose fine on Member States having 
not completed the conditions.  
 
Maastricht Treaty in 1992 placed environment 
protection to the first pillar. It was found important 
that the economic and social differences of regions 
should play an important role, so that the less-
developed areas would not take unbearable burden.  
The execution of the laws and creation of the financial 
background are tasks of the Member States. In the 
White Paper of Essen in 1995 the emphasis was laid 
on the safety of the Middle Eastern European products 
and on stopping of competitive advantages originating 
from the inappropriate environment protection.9 

Furthermore they persuaded the Member States and 
other States waiting for the accession to keep the rules 
of GATT-WTO.  
 
The Community created 200 measures in the course 
of the execution of the first four action programs. The 
Council and the Prime Ministers of Member States 
accepted the fifth environment protection action 
program in 1993, in which it was emphasized, 
Member States have to control activities that lead 
natural resources to exhaustion, and even the society's 
behavioral habits should be modified. The action 
program mentioned those issues that affected the 
Community, such as climate change, acidification, air 
pollution, treatment of wastes, decrease and pollution 
of water resources.10 

 

 
The action program prescribed an outstanding role to 
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kiemelkedı szerepet: (a) fenntartható gazdálkodás a 
természeti erıforrásokkal, (b) a hulladékok integrált 
szennyezés-megelızés és ellenırzése, (c) a nem 
megújuló energiafajták fogyasztásának csökkentése, 
(d) jobb közlekedési-szállítási irányítás, (e) egységes 
intézkedés csomagok az urbanizált térségek 
környezetminıségének javítása érdekében, (f) 
közegészség és a biztonság javítása. 
 
Az akcióprogram megvalósítása érdekében a 
Bizottság ad hoc párbeszédcsoportokat hívott össze.11 
Az Amszterdami Szerzıdést a tagállamok 1997. 
október hó 2. napján írták alá és ebben már konkrét 
célokat határoztak meg, amelyek a fenntartható 
fejlıdés koncepciójára épültek.12 A helsinki 
csúcstalálkozón (1999-ben) döntöttek a stratégia 
kidolgozásáról, amelyet 2001-ben a göteborgi csúcson 
jóvá is hagytak. 
 
Legfontosabb célok: (a) az ágazati politikák erısítése, 
(b) megfelelı árak kialakítása, melyek jelzésértékőek 
az egyének és a vállalkozások számára, (c) 
tudományos és technológiai befektetések, (d) 
kommunikáció javítása, (e) unió bıvítése, 
globalizáció. 
 
Prioritások: (a) ágazati politikák széles körét átfogó 
cselekvés, (b) éghajlatváltozás korlátozása, a tiszta 
energia felhasználásának növelése, (c) környezet-
egészségügyi veszélyek elıtérbe helyezése, (d) 
megfelelı gazdálkodás a természeti erıforrások 
tekintetében, (e) a közlekedési rendszer és 
területgazdálkodás javítása, (f) a szegénység és 
társadalmi kirekesztettség felszámolása, (g) a 
társadalmi elöregedés gazdasági- és társadalmi 
hatásainak vizsgálata.13 
 
A Római Szerzıdés 2. cikkelye annyiban módosult, 
hogy az Európai Közösség célja – többek között – a 
gazdasági tevékenységek harmonikus, kiegyen-
súlyozott és fenntartható fejlıdésének elımozdítása, 
valamint a környezet magas szintő védelme és 
minıségének javítása.14 Ezentúl a Tanácsnak és a 
Parlamentnek is kötelezettsége lett a védelem magas 
szintjének a célul tőzése. A környezeti követel-
ményeket más politikai ágazatok elé helyezi és 
leszögezi, hogy minden politikának, tevékenységnek 
vizsgálni kell a környezetre gyakorolt hatásait. 
 
Az Amszterdami Szerzıdés révén a döntéshozatali 
eljárás is egyszerősödött, a környezeti jogszabályok 
megalkotásakor mellızte az együttmőködési eljárást 
és általánossá tette e területen az együttdöntési 
eljárást.  
 
Az Amszterdami Szerzıdés külön rendelkezik arról, 
hogy minden tevékenység tekintetében szem elıtt kell 

the following areas: (a) maintainable farming with the 
natural resources, (b) the prevention and control of 
integrated waste-pollution, (c) the reduction of the 
consumption of the not renewed energy sources, (d) 
better traffic-transportation management, (e) uniform 
measure packets for urbanized areas in the interest of 
the correction of environment quality, (f) the 
correction of public health and the safety. 
 
In the interest of the realisation of the action program 
the Commission invited ad hoc dialogue groups.11 The 
Treaty of Amsterdam was signed on the 2th of 
October by the Member States, and actual aims were 
defined in it, which were founded on the concept of 
sustainable development.12 On the meeting hold in 
Helsinki (in 1999), a development strategy was 
worked out and later it was approved at the 
Gothenburg meeting in 2001. 
 
Most important aims are: (a) the strengthening of the 
sectorial politics, (b) the forming of suitable prices, 
which are signifying for the individuals and the 
undertakings, (c) scientific and technological 
investments, (d) the correction of communication, (e) 
a union's extension, globalization. 
 
Priorities: (a) activity which comprehend sectorial 
politics, (b) the limitation of climate change the 
increase of use of clear energy, (c) spotlighting 
environmental hygiene dangers, (d) suitable farming 
considering the natural resources, (e) the correction of 
the traffic system and area farming, (f) liquidation of 
poverty and social differences, (g) the examination of 
economic and social effects of social ageing.13 
 
 
 
Paragraph 2 of the Treaty of Rome was modified and 
the aims of the Community – among others – became 
the promotion of harmonic, balanced and sustainable 
development of economic activity, high-level 
protection of the environment and improvement of its 
quality.14 So the obligation of high level of the 
protection became the aim of the Council and the 
Parliament too. It prefers the environmental 
requirements to other political sections, and lays down 
firmly that it is necessary to examine the effects of all 
politics and activity to the environment. 
 
The decision making procedure was simplified by the 
Treaty of Amsterdam; it ignored the cooperation 
procedure by the creation of the environmental rules, 
and made the co-decisional procedure general in this 
area. 
 
The Treaty of Amsterdam declares specifically that it 
is necessary to emphasize the proportionality and the 
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tartani az arányosság és a szubszidiaritás elvét, illetve 
figyelemmel kell lenni az aquis communautaire 
követelményére. 
 
A Kiotói Jegyzıkönyv aláírásakor 38 ország vállalt 
arra kötelezettséget, hogy a globális felmelegedésért 
felelıs hat gáz kibocsátását csökkentik a 2008-2012-
es idıszakra és méghozzá az 1990-es szinthez 
viszonyítva átlagosan 5,2 %-os mértékben.  A Jegyzı-
könyv 2005. február 16-án lépett hatályba és 
ugyanazon év novemberére már 157 állam vagy 
regionális gazdasági integrációs szervezet csatlakozott 
hozzá. Az USA azonban mindebbıl kimaradt, de 
2006-tól puhult e kérdésben. 
 
 
Az Európai Tanácsnak A környezet büntetıjogi 
védelmérıl címet viselı egyezményét 2000. augusztus 
végéig 11 ország írta alá: Belgium, Dánia, Finnország, 
Franciaország, Németország, Görögország, Izland, 
Luxemburg, Svédország, Ausztria és Románia. Az 
egyezmény 9. §-a szerint „minden szerzıdı félnek ki 
kell alakítania olyan rendelkezéseket, amelyek 
lehetıvé teszik, hogy büntetıjogi vagy közigazgatási 
szankciókat avagy intézkedéseket alkalmazzanak 
olyan jogi személlyel szemben, akinek nevében az 
egyezmény 2. vagy 3. §-ában meghatározott valamely 
bőncselekményt a szervei vagy annak tagjai avagy 
más képviselıi követtek el.” Ugyanitt került 
rögzítésre, hogy a jogi személy és a természetes 
személy felelısségre vonása nem zárja ki egymást, 
tehát együttesen is lehetséges.15 
 
Jelenleg a Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogram 
(KAP) megvalósítása folyik, mely a „Környezet 2010: 
A jövınk a mi választásunk” címet viseli és a 
fenntartható fejlıdés koncepciójára épül.16 Különös 
figyelmet kap az éghajlatváltozás, a hulladék-
gazdálkodás, illetve az egészségvédelem. 
 
E programban 10 éves távlatra rögzítették a 
legfontosabb célokat és megjelölték azokat a 
területeket, ahol feltétlenül lépéseket kell tenni: (1) A 
végrehajtás erısítése a már meglévı jogszabályok 
tekintetében, (2) más közösségi politikába integrálni a 
környezetvédelmi szempontokat, (3) együttmőködés 
mind a gazdasággal, mind a fogyasztói réteggel, hogy 
vegyék figyelembe a környezet védelmével kapcso-
latos elıírásokat és érdekeket, (4) az állampolgárok 
informálása és bevonása, hogy pozitív irányban 
változtassanak szokásaikon, (5) a területhasználati, 
földhasználati tervezés, illetve a menedzsment 
nagyobb figyelmet kell, hogy kapjon. 
 
Az Uniós környezet- és természetvédelmi erıírásokat 
számos jogforrásban fellelhetjük, túlnyomórészt 
irányelvekkel találkozhatunk, amelyeket a nemzetek 

principle of subsidiarity, and it is necessary to take 
into consideration the aquis communautaire. 
 
 
At the time of the signature of the Kyoto Protocol 38 
countries took the obligation, that the emission of six 
gases responsible for the global warming would be 
going to be reduced during the period of 2008-2012 
and compared to the level of 1990 by average 5,2%. 
The Protocol came into force on 16th February of 
2005. In the same year in November, 157 States and 
regional economic integrational organizations joined 
it. However, the USA was left out from all these 
actions, though since 2006 it considered its point of 
view. 
  
11 countries signed the Convention „About the 
criminal protection of the environment” until the end 
of August, 2000: Belgium, Denmark, Finland, France, 
Germany, Greece, Iceland, Luxembourg, Sweden, 
Austria and Romania. The 9th paragraph of the 
Convention says that all Parties have to develop 
provisions which make it possible, that criminal or 
administrative sanctions shall be applied to 
organizations with legal entity, whose organs or 
members committed crimes written in Paragraph 2 
and 3 of the Convention. It was declared also that the 
legal and natural person's responsibility don not 
exclude each other, they can be held responsible 
collectively.15 
 
 
 
Currently the realization of the 6th Environmental 
Program is taking place (CAP), its title is: 
„Environment, 2010: Our future is our choice” and its 
main concept is sustainable development.16 The 
climate change, the waste management and the health 
care are the most important issues of it. 
 
The most important aims were laid down for 10 years, 
and perspectives were marked where it was necessary 
to make inevitable steps: (1) the strengthening of the 
execution in the look of the legal regulations, (2) to 
integrate the environment protection viewpoints to 
other Community politics, (3) cooperation with the 
economy, and with the consumers, because they 
should take the regulations and interests related to the 
protection of the environment into consideration, (4) 
informing the citizens to make changes in their habits 
in a positive direction, (5) the area usage, leasehold 
planning, the management has to receive higher 
attention. 
 
The regulation of the environment and natural 
conservation can be found in many sources, but there 
are mainly directives, which the nations must take 
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nem hagyhatnak figyelmen kívül.17 Valamint az 
állami jogalkotásnak határt szab a számos nemzetközi 
szabály is.18 Természetesen EU-tagságunkból eredıen 
hazánkat jogharmonizációs kötelezettség terheli és 
egyébként is magában hordozza ennek szükségességét 
a rohamosan fejlıdı technika, ipar, amely 
környezetünk még drasztikusabb károsítását 
eredményezheti. A magyar törvényhozás a fent írt 
követelményeknek igyekszik eleget tenni, vonatkozó 
jogszabályaink az elmúlt években nagy mértékben 
módosultak.19 
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