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A környezet védelmének intézményi 
háttere, környezetvédelmi 

jogforrások  
 

Az Európai Unió jogalkotása 
 
 

A környezet védelmének érdekében a Közösségben 
nem hoztak létre elkülönült intézményeket, az Európai 
Unió második és harmadik pilléreinek keretében 
történik a feladatok ellátása. A jogalkotásban aktívan 
részt vesz a Tanács, a Parlament és a Bizottság is, 
mely utóbbinak kizárólagos jogszabály-kezde-
ményezési joga van.  
 
A Közösségben a Parlament fellépése a 
környezetvédelem érdekében megfigyelhető már a 
kezdetektől fogva: 
- szorgalmazta a Közösség Környezeti Politikájának a 
Római Szerződésbe foglalását, 
- a közösségi környezeti jogszabályok végrehajtásának 
fokozott ellenőrzését és a mulasztás szankcionálását, 
- a környezetvédelem finanszírozását szolgáló Európai 
Környezeti Alap létrehozását, 
- egy Európai Környezeti Felügyelőség felállítását, 
- az Európai Környezeti Hivatal (Ügynökség) széles 
hatáskörének biztosítását, 
- az Európai Közösség Bizottsága szervezeti 
megerősítését a környezeti politika hatékonyabb 
végrehajtásának elősegítésére. 
 
 
 
 
A Parlament fellépett a szigorú környezeti politika 
kialakítása érdekében és a Közösség Környezeti 
Akcióprogramjairól hozott határozataiban kiemelte 
annak jelentőségét, hogy a környezeti 
követelményeket be kell építeni más politikai 
ágazatokba is. A parlament környezeti tevékenységét a 
Környezeti Bizottság segíti, valamint a Környezeti, 
Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
(ENVI) végzi a környezetvédelemmel kapcsolatos 
feladatok nagy részét, így pl. jelentéseket, javaslatokat 
készít és meghallgatásokat tart. A Bizottság 
jelentőségét és tekintélyét jelzi, hogy szinte minden 
parlamenti párt képviselteti benne magát. 

 
 

Az Európai Unió Tanácsa szintén szerephez jut a 
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protection  
 

Legislation of the European Union 
 
 
In order to protect the environment, the Community 
has not created separated institutions, the supply of 
tasks happens in the second and the third pillar of the 
European Union. The Council, the Parliament and the 
Commission take part in the legislation actively; the 
Commision has exclusive right for the initiation of 
legal regulations.  
 
In the Community, the Parliament's appearance is 
observable in the interest of the environmental 
protection from the beginnings: 
- the Community promoted setting the Environmental 
Policies into the Treaty of Rome, 
- and the intensified controll of the execution of 
community environmental measures and the 
sanctioning of the omission, 
- the establishing of the European Environmental 
Fund, which serves the financing of the 
environmental protection, 
- the establishing of European Environmental 
Supervision, 
- the insurance of wide competence of European 
Environmental Agency, 
- and the organizational affirmation of the European 
Union’s Commission to promote the more efficient 
execution of the environmental politics. 
 
The Parliament stood for the establishment of strict 
environmental politics and in its decisions on the 
Community's Environmental Actionprogramms 
emphasized the necessity of building the 
environmental requirements into other political 
branches. The Environmental Committee helps the 
Parliament's environmental activity; the 
Environmental, Public Health and Food Safety 
(ENVY) perform a great part of tasks related to 
environmental protection, for example: prepares 
reports, proposals and keeps hearings. As all 
parliamentarian parties are represented in it, it 
indicates the significance and authority of the 
Commission. 

 
The Council of the European Union also takes part in 
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környezetvédelemmel kapcsolatos politika 
tekintetében, rendszerint félévente három alkalommal 
ülésezik, két formális ülést és egy informális ülést tart, 
mely utóbbin döntéshozatalra nem kerül sor, inkább 
stratégiai kérdésekben döntenek. 
 
Ezen kívül az egyes tagállamok miniszterei évi négy 
alkalommal is összegyűlnek tanácskozni. A Bizottság 
és a környezetvédelmi miniszterek Tanácsa közötti 
együttműködést a Tanács munkacsoportjai biztosítják, 
melyekben e tagállamok környezetvédelmi 
nagykövetei vesznek részt, illetve ha szükséges, külön 
szakértőket is bevonnak. A Tanács és a Parlament 
között nem mutatható ki szoros együttműködés e 
tekintetben. 
 
A Bizottság szerepe leginkább a jogszabálytervezetek 
benyújtása kapcsán domborodik ki, ugyanis a 
Környezetvédelmi Akcióprogram figyelembevételével 
szorgalmazza a jogalkotást. A Bizottság emellett készít 
speciális ágazati környezeti programokat, illetve 
közleményeket bocsát ki, mint a Zöld Könyveket és a 
Fehér Könyveket.  
 
Annak érdekében, hogy a környezetvédelemmel 
szemben megfogalmazott elvárások a politika más 
területén is érvényesüljenek, minden 
jogszabálytervezetet meg kell vizsgálni a környezetre 
gyakorolt hatás szempontjából és e hatásokat értékelni 
kell, illetve fel kell mérni az ezzel járó költségeket is.  
 
Ezen kívül a Bizottság még számos feladatot ellát a 
környezet védelmével kapcsolatban, amelyeket a 
rendeletek, irányelvek írnak elő számára. Így pl.: 
- összesítő jelentéseket készít a tagállamok jelentései 
alapján, 
- nemzeti programokat értékeli, összehasonlító 
elemzést végez, 
- pénzügyi alapok igazgatása, 
- a Közösség képviseletében tárgyalásokat folytat, 
- a tagállamok eltérő politikáját engedélyezi és 
ellenőrzi. 

 
 

Az Európai Bizottságot a `szerződés őreként´ is szokás 
emlegetni, ugyanis feladatai közé tartozik a 
szerződések betartásának ellenőrzése. Amennyiben 
jogsértés gyanúját észleli, ún. `infringement́ eljárást 
indít és ha a tagállam nem tud megfelelő 
magyarázattal szolgálni, akkor kezdeményezi az 
Európai Közösségek Bíróságának eljárását.1 
 
A Bizottságot több szerv is segíti:  
- Európai Környezeti Hivatal/Ügynökség: 
információgyűjtés, feldolgozása és információ 
szolgáltatása. 
- Európai Tanácskozási Fórum: különböző szervezetek 

the policy making of environmental protection, it 
usually holds meetings three times a half-year, holds 
two formal meetings and an informal one, in which 
they do not make decisions, they rather decide on 
strategic questions. 
 
Apart from this, the ministers of each Member State 
come together four times a year. The Council's 
workteams insure cooperation between the 
Commission and the Environment Protection 
Ministers' Council, in which the ambassadors of 
environmental protection of Member States 
participate, and if necessary, separate experts are 
involved. Between the Council and the Parliament 
cannot be manifested any cooperations. 
 
The role of the Commission shall be manifested by 
submitting the draft papers, i.e. it promotes 
legislation within the Environmental 
Actionprogrammes. The Commission prepares 
special sectorial environmental programs, and issues 
the Green and White Papers. 
 
 
To realize the expectations aquirered in the 
environment protection on other areas of the politics, 
it is necessary to examine all drafts of a new law in 
terms of the effects on the environment. It is 
necessary to value these effects, and to survey the 
expenses.  
 
The Commission performs other tasks in connection 
with the protection of the environment that are 
prescribed in orders, and directives. For example: 
- makes summarising reports based on the Member 
States' meanings, 
- values national programs, makes comparative 
analysis, 
- the administration of financial bases, 
- carries on negotiation in the representation of the 
Community, 
- authorizes and controll the Member States' different 
politics. 
 
European Commission is also mentioned as the 
`guard of the contract´, since the controll of keeping 
observe of contracts belongs of its tasks. If observes 
the suspicion of infringement, initiates a procedure 
and if the member state cannot give a suitable 
explanation, the European initiates the procedure of 
the European Court.1 

 
More institutions help the Commission: 
- European Environmental Agency: the collection of 
information, its processing and publicity,  
- European Discussive Forum: a group consisting of 
different organisations' representatives (environment 
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képviselőiből álló csoport (környezet- és 
fogyasztóvédelmi-, illetve szakmai szervezetek), 
amelynek tagjai a Bizottság felkérésére megvitatják a 
környezeti politika egyes kérdéseit. 
- Környezeti Politikát Felülvizsgáló Csoport: a 
Bizottság képviselői a tagállamok szakembereivel 
vitatják meg a stratégiai kérdéseket. 
- Informális hálózat (IMPEL) működik, amely a 
Bizottság képviselőiből és a tagállamok környezeti 
hatóságaiból áll és elsődleges feladata a 
tapasztalatcsere, illetve a tagállamok egységes 
gyakorlatának a kialakítása. 
 
 
Az Európai Bíróságnak rendkívül nagy szerepe volt 
abban, hogy az Európai Unió fellépett a környezet 
védelme érdekében és kimondta azt, hogy a 
Közösségnek jogi kompetenciával kell bírnia ennek a 
problémának a kezelése, az egységes politika 
kialakítása érdekében. 
 
A Bíróság elmarasztalta a tagállamokat a közösségi 
környezeti jogszabályok végre nem hajtása, illetve 
nem megfelelő végrehajtása miatt, így ítéleteivel 
hozzájárult ahhoz, hogy elismerjék a Közösség ezen 
hatáskörét, a megalkotott jogszabályok végrehajtását 
megkönnyítette.2 
 
 
A környezetvédelmi jogszabályok megalkotása előtt 
követelmény, hogy minden esetben be kell szerezni a 
Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét. Továbbá 
hasonlóan fontos szerepet tölt be a Régiók Bizottsága, 
amely szintén hangot adhat álláspontjának, 
elképzeléseinek. 
 
Az Európai Környezeti Ügynökség elsősorban 
tájékoztatja a tagállamokat és nyomon követi, hogyan 
valósul meg a fenntartható fejlődés politikája, ennek 
érdekében együttműködik a tagállamokkal. Munkáját 
az Európai információs és Megfigyelő Hálózat 
segítségével látja el, amely begyűjti a környezet-
védelemmel kapcsolatos helyi információkat, 
problémákat. Az Európai Unió intézményei közül 
jelentős szerep jut még az Európai Beruházási 
Banknak, az EU környezetvédelmi főbiztosának is.3 
 
 
Egy részről beszélhetünk az írásba foglalt, 
szabályszerűen megalkotott normákról, másrészt ki 
kell térni a `bíró alkotta jogra´, illetve szerephez jutnak 
még pl. a környezeti szabványok is. Különös 
jelentőséggel bírnak a jogszabályok preambulumai, 
illetve záradékai, melyek meghatározzák a tagállami 
eltérés lehetőségeit.4 
 
Az Európai Unió környezetvédelemmel kapcsolatos 

and consumer protection -, different trade 
organisations), the members of which discuss the 
single questions of environmental politics to the 
Commission's invitation. 
- Group Reviewing Environmental Politics: the 
representatives of the Commission discuss the 
strategic questions with the Member States' 
specialists. 
- informal network (IMPEL) works, that consists of 
the representatives of the Commission and of the 
Member States' environmental authorities and its 
primary task is the exchange of experiences, and the 
formation of the Member States' uniform practice. 
 
The European Court had an exceptional role 
regarding the European Union’s participation in the 
protection of the environment and said that the 
Community had to have legal competence to solve 
this problem in order to form a uniform policy. 
 
 
The Court found the Member States guilty, because 
they did not execute the Community’s environmental 
measures, and because of their inadequate execution. 
Therefore by means of its decisions it made a 
contribution that the competence of the Community 
shall be acknowledged, and facilitated the execution 
of regulations.2 
 
Before drafting the regulation of the environmental 
protection, it is obligatory to obtain the opinion of the 
Economic and Social Committee in all cases. The 
Committee of the Regions plays also an important 
role.  
 
 
The European Environmental Agency informs the 
Member States primarily and controls, how the 
policy of sustainable development be realised, 
therefore it cooperates with the Member States. This 
work is supported by the European Informational and 
Observer Network, which collects the problems of 
the environment protection, and related local 
informations of it. Among the institutions of the 
European Union, the European Investment Bank, and 
the EU's Environment Protection Commissioner play 
also a considerable role.3 
 
On the one hand we may talk about the norms created 
regularly in written form; on the other hand it is 
necessary to point out the `judge formed right´, and 
also the environmental standards. The preambles of 
the measures have a great significance and their 
clauses also, which determine the opportunities for 
different regulation in the Member State.4 
 
The considerable part of legislation about 
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joganyagának jelentős részét az Európai Bíróság által 
megalkotott alapelvek teszik ki. Ezeknek egy részét a 
tagállamok általános jogi elvvé minősítették, nagy 
része az alapító Szerződésekben is megtalálható, 
illetve előfordulnak olyanok is, amelyek a Közösség és 
a tagállamok közötti viszonyt rendezik. A Bíróság a 
gazdasági célokkal egyenlő fontosságú kérdésként 
kezelte a környezet védelmének problémáját, sőt 
esetenként azt előtérbe is helyezte és hangsúlyozta azt, 
hogy egy különleges területről van szó, amely 
speciális szabályozást igényel. 
 
 
A Bíróság kimondta, hogy az alapvető jogok 
kategóriájának részét képezi az egészséges, tiszta 
környezet és ennek megóvása érdekében biztosítani 
kell a szükséges intézményeket, nagy gondot kell 
fordítani pl. a környezeti hatásvizsgálatokra, az 
életminőség javítására. 
 
Az Európai Bíróság szerint minden esetben biztosítani 
kell a meghallgatáshoz való jogot, mikor valakit a 
közhatóság döntése érint.  
 
A tagállamokkal szemben – mint már említettem – a 
Bizottság indíthat keresetet, diszkrecionális joga van, 
illetve a bírósági eljárást megelőzően értesítést küld a 
tagállamnak, melyben közli a szabálysértés tényét. A 
tagállam erre köteles válaszolni, majd a Bizottság 
megküldi a véleményét a tagállamnak és felhívja a 
szabályszegés kiküszöbölésére, melyre határidőt szab. 
Abban az esetben, ha a tagállam nem intézkedik, az 
ügyet az Európai Bíróság elé viheti. Ezeknek a 
bírósági eljárásoknak jelentős szerepe van a környezet 
védelmével kapcsolatos jogalkotásra, az ítéletek hatást 
gyakorolnak a Közösség politikájára. Az Európai 
Közösség Bírósága kizárólagos hatáskörrel 
rendelkezik az olyan vitás kérdések tekintetében, 
melyek a környezet védelmét érintik. A Bíróság 
ítélkezése során hozzájárult a Parlament szerepének 
megerősödéséhez a jogalkotásban.  
 
Az Európai Unió környezeti büntetőpolitikáját a 
szupranacionális I. pilléren, illetőleg a kormányközi 
III. pilléren keresztül érvényesíti. Az I. pillérhez 
kapcsolódás oka nem másban lelhető fel, mint abban, 
hogy itt történik a belső piac szabályozása és a 
környezeti bűncselekmények szoros összefüggést 
mutatnak a gazdasági tevékenységekkel. 
 
Az Európai Unió hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
irányelveinek hatására alkották meg Magyarországon a 
2000. évi XLIII. törvényt és a tagállamok egymás után 
kezdték alkalmazni a 2000-ben alkotott egységes 
Európai Hulladéklistát, így lépett hatályba hazánkban 
is a 16/2001. (VII.18.) KÖM rendelet a hulladékok 
jegyzékéről.5 

environmental protection of the European Union is 
mostly the basic principles created by the European 
Court of Justice. One part of these measures was 
qualified as general legal principles of Member 
States, a considerable amount of them can be found 
in the founding treaties, and there are measures that 
settle the relation between the Community and the 
Member States. The Court treated the problem of the 
environmental protection on equal basis with the 
issues of economic aims, and usually emphasized, 
that it is a special area that calls for special 
regulation. 
 
The Court stated that the healthy, clear environment 
constituted part of the fundamental rights and it is 
necessary to found institutions, to deal with the study 
of environmental effects, and of the life quality. 
 
 
 
It is needed to guarantee the right for hearing in all 
cases according to European Court, if the authority's 
decision affects somebody. 
 
Against the Member States – as I have already 
mentioned it – the Commission may file a case, it has 
discretionary competence, and sends a notification to 
the Member States before the judicial proceedings, in 
which the facts of minor offence are deatiled. The 
Member State has to answer it. Then the Commission 
sends its opinion to the Member State, set a deadline 
for the fulfillment of the obligation. If the Member 
State does not take action, the European Court of 
Justice may decide on it. These judicial proceedings 
play a considerable role in the legislation of 
protection of the environment; the judgements have 
an effect on the Community's policy. The ECJ has an 
exclusive competence in such questions that affect 
the environment protection. In the course of the 
judicial proceddings the role of the Parliament has 
been strengthend in the legislation. 
 
The European Union enforces its environmental 
criminal policy through the supranational I. Pillar, 
and through the intergovernmental III. pillar. The 
relation with the I. pillar can be found in the inner 
market's regulation and the environmental crimes 
show a close connection with the economic activities. 
 
 
In Hungary Act XLIII of 2000 was created due to the 
directives of the European Union related to waste 
management. The Member States started applying the 
unified European waste list formed in 2000, so in 
Hungary the order 16/2001. (VII.18.) about the 
register of the wastes came into force.5 
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Már az első környezeti akcióprogramban rögzítették, 
majd 2004. október 29-én az európai alkotmányba is 
belefoglalták a közösség környezeti politikájának 
általános célját: javuljon a polgárok életkörülménye, 
életminősége, környezete és életfeltétele. 
 
 
 
2003. november 27-28-én, a Környezeti 
bűncselekmények Európában: a szankcionálás 
szabályai címmel az EU Bizottsága, Margot 
Waleström fővédnökségével konferenciát rendezett. A 
résztvevők próbálták maghatározni az egyes 
környezeti bűncselekményekkel okozott károk értékét, 
méghozzá pontos adatok felhasználásával. Ezentúl 
megvizsgálták a kialakult szankciórendszert, a 
közigazgatási és büntetőjogi eszközöket. A harmadik 
ülésszak központi témája a szervezett bűnözés volt, 
míg végül a negyedik és az ötödik ülésszakon került 
sor a környezeti büntetőjog átfogó értékelésére. 
Szemügyre vették az egyes nemzeti szabályokat – 
köztük Magyarországét is –, majd kimutatták a 
különböző rendszerek előnyeit, illetve hátrányait. 
Ennek alapján vitáztak a jövőt illetően, arról, hogy 
miként kellene közelíteni egymáshoz az államok 
vonatkozó büntetőjogi szabályait. Jelentős 
előrelépésként értékelték a Bizottság 2001-es, Irányelv 
a környezet büntetőjogi védelméről című előter-
jesztését. Ezzel ugyanis egy olyan direktíva 
megalkotását határozták el, amely a közösségi hűség 
elvének értelmében arra kötelezi a tagállamokat, hogy 
büntetőjogi szankciókat vezessenek be.6 A szankciók 
között már szabadon választhatnak az államok, tehát 
mindössze egy minimumstandardot fektettek le. A 
direktíva 3. cikke egy listát tartalmaz azokról a 
szennyező tevékenységekről, amelyek a környezet 
komoly rongálódásához vezetnek. Az eljárási 
kérdéseket illetően nem találunk rendelkezést, így az 
továbbra is tagállami kézben maradt. Az indokolás 
külön kitért a jogi személyek felelősségére, 
követelményként rögzítette a velük szemben 
kiszabható szankciók mielőbbi deklarálását. A 
hátrányos jogkövetkezmények között – a megtorló 
jellegűeken túl – felhívta a figyelmet a zár alá vételre, 
a közügyektől való eltiltásra, illetve a törvényességi 
felügyeletre. 
 
A Bizottság az I. pillérre koncentrálva készítette el 
tervezetét, a Tanács ezzel szemben a III. pillér 
alapulvételével fogadta el 2003. január 27-én a 
környezet büntetőjogi védelméről szóló 
kerethatározatot.7 Ez természetszerűleg intézményi 
összeütközéshez vezetett. Az Európai Parlament a 
Bizottság pártját fogta és állásfoglalásában a 
keretdirektíva teljes átalakítását tűzte ki célul, az 
irányelv kiegészítő eszközévé redukálva azt. A 
Bizottság már 2001 júliusában bejelentette, hogy 

It has already been fixed in the first environmental 
action program and on 29th October, 2004 the 
general aim of the Community's environmental 
policy was incorporated into the European 
constitution: the improvement of the citizens' living 
condition, quality of life, their environmental and 
living conditions. 
 
On 27-28th November, 2003, the EU Commission, 
with the patronage of Margot Waleström, organised a 
conference under the title: „Environmental crimes in 
Europe: rules of sanctioning”. The participants tried 
to define the value of damages caused by each 
environmental crime according to accurate data. 
Furthermore, the sanction system and the measures of 
administrative and criminal law were examined. The 
organized (pogrom) crime was the central topic of the 
third session, while the fourth and fifth session 
discussed the thourough assessment of the 
environmental criminal law. The national rules were 
also examined – including the Hungarian as well –, 
then the advantages and disadvantages of different 
systems were pointed out. They argued about the 
future, how it would be necessary to approche the 
states' relevant criminal rules to each other. The draft 
directive of the Commission in 2001 on the criminal 
protection of the environment was considered as an 
improvement. By this it was deciced to create such 
directive, which obliges the Member States to 
introduce criminal sanctions according to the 
principle of community fidelity.6 The States may 
choose between the sanctions free, i.e. minimum 
standards were laid down. Art 3 of the directive 
implies a list of polluting activities, which lead to 
serious damage of the environment. Provision 
regarding the procedural questions can not be found, 
so it remains in the competence of the Member 
States. The reasoning emphasized the legal entities' 
responsibility, and laid down a list of sanctions which 
can be imposed. Among the disadvantaged legal 
consequences – beside its retributive nature – the 
statutory supervision and the prohibition of taking 
part in public affairs were also pointed out. 
 
 
 
 
The Commission prepared its draft concentrating on 
the 1st pillar, the Council accepted the directive about 
criminal protection of the environment on 27th 
January, 2003 on the basis of of the 3rd pillar.7 This 
led to institutional collision of course. The European 
Parliamant supported the Commission, and in its 
opinion it emphasized the whole amendment of the 
framedirective and decreased its value compared to 
the directive. The Commission announced in 2001, 
July, if the Council accepts the directive, they would 
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amennyiben a Tanács elfogadja a keretdirektívát, ő 
nyomban az Európai Bírósághoz fordul, mert ezzel az 
aktusával a Tanács megosztja a hatáskört az első és a 
harmadik pillér között. 2003. március 24-én meg is 
tette ezt a lépést a Bizottság, eljárást kezdeményezett. 
A Parlament és néhány tagállam a Bizottság oldalán 
beavatkozott az eljárásba.8 A Bíróság ítéletét 2005. 
szeptember 13-án hozta meg (C-176/03), amelyben 
kifejtette, hogy a közösségnek van hatásköre arra, 
hogy a tagállamokat a környezet védelme érdekében 
büntetőjogi szankciók előírására kötelezze. Így a 
Bizottság keresetének helyt adott és megsemmisítette a 
Tanács kerethatározatát.9 Az ítélet jelentősége abban 
rejlik, hogy az Európai Bíróság ekkor kiterjesztette az 
Európai Bizottság jogalkotó hatalmát a környezeti 
büntetőjogra. 

 
 

Ezt követően azonban szükségessé vált egy új irányelv 
megalkotása, amely 2008. november hó 19. napján 
napvilágot is látott. (2008/99/EK irányelv). Az 
irányelv teljes mértékben eleget tesz a szubszidiaritás 
követelményének, meghatározza azonban a 
környezetkárosító bűncselekmények minimum-
szabályait és a különösen súlyos esetekre vonatkozóan 
büntetések mértékét. Ennek az oka abban rejlik, hogy 
a tagállamok még mindig eltérően kezelik az egyes 
problémákat, eltérőek a bűncselekmények jogkövet-
kezményei, a kiszabott szankciók. Az irányelv 
megalkotásának a célja az volt, hogy közelítsék a 
tagállamok szabályait és a legsúlyosabb esetekben a 
Közösség által lefektetett szabályok lépjenek életbe. 
Természetesen ennek alapján az irányelv megfelel az 
arányosság követelményének is. Szót kell ejteni az 
irányelv alkalmazásának költségvetési vonzatáról is és 
ki kell emelni, hogy a Közösségre anyagi teher nem 
hárul ezzel, illetve a tagállamokat is csak annyiban 
érinti, hogy a büntető eljárások száma megnövekszik. 
 
A fentiekben írtak szerint tehát a minimumszabályok 
adottak, ezért a tagállamoknak lehetősége nyílik az 
eltérésre, azonban csak szigorúbb szabályokat 
alkalmazhatnak. Az irányelv által megadott 
bűncselekmény fogalom egyezőséget mutat a 
2003/80/IB kerethatározat által megadott 
definícióval.10 
 
Az irányelv preambuluma rögzíti, hogy a Közösség 
feladata, hogy a magas szintű védelmet elérje és 
biztosítsa. Mindez feltételezi a tagállamok közötti 
szoros együttműködést és a hatékony végrehajtás 
érdekében szükséges, hogy az államok fejlett 
struktúrával és szankciórendszerrel rendelkezzenek. A 
büntetőjog által kínált jogkövetkezmények 
alkalmazásának feltétele, hogy az elkövető szándéka 
vagy súlyos gondatlansága bizonyítható legyen és a 
szankcióval kell sújtani a szabályokat megsértő jogi 

turn to the European Court of Jusctice immediately, 
because the Council divides the competence between 
the first and the third pillar with this regulation. On 
23rd March, 2003 the Commission took this step, 
initiated the procedure. The Parliament and some 
Member States intervened in the procedure on the 
Commission's side.8 The Court passed the judgment 
on 13th September, 2005 (C-176/03), in which laid 
down, that the Community had the competence to put 
a obligation on the Member States to regulate the 
criminal sanctions of the environment protection. The 
Commission’s file was accepted and the Council's 
framework decision was annulled.9 The significance 
of the judgement can be discerned in the fact that the 
European Court extended the European 
Commission's legislative power to the environmental 
criminal law.  
 
After all, the creation of a new directive was 
necessary, which came into force on 19th, November, 
2008 (2008/99/EK Directive). The directive meets 
the requirement of subsidiarity, defines the minimum 
rules of environment-damaging crimes and the 
measures of punishments in the case of particularly 
serious cases. This regulation was necessary as 
Member States still handle problems in different way, 
the sanctions and legal consequences of crimes are 
still different. Aim of the directive was to bring 
closer the rules of Member States to each other and in 
the most serious cases the rules of the Comunity 
should be realised. Of course, the directive meets the 
requirement of the proportionality. It is necessary to 
mention the budgetary consequence of the directive’s 
application It must be emphasized, that there is no 
financial burden on the Community and as far as the 
Member States are concerned, there is an increase in 
the number of criminal cases.  
 
 
As it was written above, minimum rules are given, so 
the Member States have an opportunity to settle 
different regulation but only stricter rules shall apply. 
The definition of crime determined in the directive 
shows similarity with the definition of the 
framedecision of 2003/80/IB.10 
 
 
The preamble of the directive determines that it is the 
task of the Community to reach and insure a high-
level protection. This presumes close cooperation 
between the Member States and it is necessary for the 
execution, that the Member States should have their 
own structure and sanction system. The condition of 
the application of the legal consequences offered by 
the criminal law is that the perpetrator’s will or 
serious negligence should be proved. It is necessary 
to punish the legal entities violating the rules, since 
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személyeket is, ugyanis a környezetet károsító 
bűncselekmények jelentős részét ők követik el és 
tekintettel kell lenni, a büntetés kiszabása során 
figyelembe kell venni az elkövetett bűncselekmény 
súlyát. 
 
A környezetet károsító bűncselekmények miatt 
alkalmazott szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. 
Egy korábbi javaslat szerint a szabadságvesztés 
leghosszabb tartama 10 év lett volna és a büntetőjogi 
joghátrányon kívül egyéb szankciók alkalmazására is 
lehetőség volt pl. a környezet helyreállításának 
kötelezettsége. Jogi személyekkel szemben akár 
másfél millió euró pénzbüntetést is ki lehetett volna 
szabni. Ezentúl alternatív szankcióként szerepeltek a 
következők: a bírósági felügyelet alá helyezés, a 
gazdasági tevékenységben való részvétel tilalma, a 
bírósági határozat közzététele és a környezet 
helyreállítása.  
 
Az irányelv érvényesülése érdekében a tagállamoknak 
meg kell alkotniuk a szükséges törvényeket, 
rendeleteket és közigazgatási szabályokat és 2010. 
december hó 26-ig teljesíteni kell a követelményeket. 
A Bizottsággal közölni kell a rendelkezések szövegét 
és a megfelelési táblázatot. Az irányelv, illetve az 
elfogadott rendelkezések miatt több ponton módosítani 
kell a vonatkozó magyar büntetőjogi szabályokat, 
tényállásokat.11 
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