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1. Introduction
In acquis communautaire, there is no EU legislation explicitly aimed at soil
protection up to now. At the same time, the EU, primarily in the context of its
environmental and agricultural policy, is increasingly paying attention to soil protection
aspects, regulating it directly and indirectly. Nevertheless, in the classical sense, we can
not speak about the legal regulation specifically related to soil. The Hungarian
agricultural law literature and related legislation treat this issue as the environmental
aspect of land protection.1 Indirectly, however, many EU policies affect soil-related
issues, even if marginally. However, these existing provisions, even if fully
implemented, result in fragmented and incomplete soil protection due to their different
objectives and scope, as they do not cover all known soil types and threats to soil.
In the following sections, the main EU policies and legal sources are presented that
mainly affect status of Europe's soils.

dr. jur. research assistant, University of Veterinary, Institute for Biology, Department of
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1 Olajos István – Gyurán Ildikó: The Hungarian National Report on Rural Use and Protection
of Land in the Countryside, Agrár- és Környezetjog, 2012/12, 79-107.; Olajos István:
Die Entscheidung des Verfassungsgerichts über die Rolle, die Entscheidungen und die
Begründetheit der Gründen der Stellungnahmen der örtlichen Grundverkehrskommissionen,
Agrar- und Umweltrecht, 2017/8, 284-291.; Fodor László: Fenntartható földhasználat? –gondolatok
egy talajvédelmi keretirányelv tervezete és az új hazai termőföldvédelmi szabályok kapcsán,
in: Bándi Gyula, Berki András, Kiss Csaba (edit.): Környezeti Management és Jog Egyesület: az első
15 év: Gondolatok a fenntarthatóságról, Budapest, EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület,
2008. 1-17.; Fodor László: A földvédelemre vonatkozó új szabályokról, Gazdasági élet és
társadalom: A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola tudományos folyóirata, 2014/1-2, 44-59.; Fodor László:
Gondolatok a földvédelem agrárjogi és környezetjogi kapcsolódási pontjairól, in: Csák Csilla
(edit.): Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára, Miskolc, Novotni
Alapitvány, 2007, 108-117.; Csák Csilla: A Nemzeti Földalap szerepe a földtulajdoni és –
használati viszonyok között, Cég és Jog, 2002/10, 5-8.; Csák Csilla: A hulladékgazdálkodás
elhatárolási kérdései a "szennyezett talajra" vonatkozó jogi szabályozás szemszögéből,
Publicationes Universitatis Miskolciensis Series juridica et Politica, 2014/32, 353-370.; Kurucz Mihály:
A termőföldvédelmi törvény módosításának tervezete és annak indoklása, in: Kurucz Mihály,
Tanka Endre: Földtörvény, Budapest, Barankovics István Alapítvány, 2007. 70-123.; Kurucz
Mihály: A víz- és földvédelmi jog vázlata, Budapest, ELTE Jogi Továbbképző Központ, 2000. 145.;
Korom Ágoston: Földvédelem az európai jog keretein belül, Nemzeti érdek, 2010/16, 1-5.; Bándi
Gyula: Földvédelem – földkár, Magyar Jog, 1982/10, 923-926.
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2. Environmental policy
2.1. Biodiversity policy
The EU's biodiversity policy is fundamentally defined by the international
obligations under the Biodiversity Convention (UNCBD-United Nations Convention
on Biological Diversity). The establishment of Natura 2000 network, consisting
of habitats of EU relevance designated under the Habitats and the Birds Directives,2
is intended to prevent further decline in biodiversity, which is the main objective of the
Convention. It is one of the largest coordinated networks of protected areas in the
world (covering more than 20% of the EU territory).3 In addition, the Environmental
Liability Directive,4 which is the first Community legislation aimed at defining
a common liability framework for the prevention and eradication of damages
in animals, plants, natural habitats and soils, has a major role in enforcing
environmental interests. However, it does not apply to historical contamination or to
damage prior to its entry into force. The achievement of the above objective is also
supported by environmental action programs that are fundamentally defining the EU's
environmental policy, which usually identify the main purposes and priorities for sixyear periods. Accordingly, the Seventh Environment Action Program (2014-2020),5
which entered into force on 17 January 2014, also aims to protect and maintain the
EU's natural capital. It recognizes that the degradation, fragmentation and
unsustainable use of land in the Union is jeopardising the provision of several key
ecosystem services, threatening biodiversity and increasing Europe’s vulnerability to
climate change and natural disasters. In addition, they also lead to the acceleration
of soil degradation and desertification.6 In order to mitigate the most significant manmade pressure on soil and other ecosystems, the EU and the Member States must take
steps to properly take into account environmental, social and economic impacts in land
use decisions. Rio +20, recognizing the economic and social importance of good land
use, called for a `land-degradation neutral world´.
The Union and its Member States should urgently consider the best way
to fulfill these commitments within their respective competences and how soil quality
issues could be addressed using a targeted and proportionate risk-based approach
within a binding legal framework.7
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of
wild fauna and flora and Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the
Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds
3 The Habitat and Birds Directives require the designation of the so-called Special Areas of
Conservation (SACs) and Special Protection Areas (SPAs), respectively.
4 Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on
environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage.
5 Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November
2013 on a General Union Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the
limits of our planet’ Text with EEA relevance
6 Ibid. Paragraph 23
7 Ibid. Paragraph 25
2
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In addition, EU biodiversity policy is already pervaded by the form of so-called
`no net loss biodiversity´ principle. Accordingly all human activities should aim to
preserve biodiversity, avoiding its qualitative or quantitative deterioration. At the same
time, we can state that the aforementioned tools can only contribute in a limited way to
the protection of our soils. For example, the Annexes of the Habitats Directive listing
species or habitat types of Community importance almost completely ignore the soil
fauna and habitats requiring special soil protection regulations, excluding those from
the scope of protection. However, to achieve the objectives of the UNCBD, soil
biodiversity and functions, which are the basis for the functioning of all ecosystems,
should not be neglected by the EU and the Member States. Nevertheless, it can be
stated that declaring a habitat of Community importance can indirectly have a positive
impact on soil biodiversity, including through more stringent rules of management.
The so-called EU Biodiversity Strategy 2020,8 which sets the main conservation
activities over the period 2011-2020, is the key component of the EU biodiversity
policy. The environmental policy document essentially sets two ambitious priority
objectives: 1) „Halt the loss of biodiversity and the degradation of ecosystem services in the EU
by 2020, and restore them in so far as feasible, while stepping up the EU contribution to averting
global biodiversity loss.” 2) „By 2050, European Union biodiversity and the ecosystem services it
provides – its natural capital – are protected, valued and appropriately restored for biodiversity's
intrinsic value and for their essential contribution to human wellbeing and economic prosperity, and so
that catastrophic changes caused by the loss of biodiversity are avoided.” The implementation of
these is supported by six - mutually supportive and interrelated - targets, which consist
of set of measures designed for the specific problem they deal with. The specific
measures were given in the annex of the Communication.
Furthermore, it is important to highlight the EU LIFE programs through
which a number of environmental and nature conservation projects have been funded,
thereby reinforcing the biodiversity protection at EU level. The negligence of soils
already mentioned above can be seen in this aspect: in LIFE + Nature and Biodiversity
category only five projects closely related to soil biodiversity were supported in 2002
and 2008.9
2.2. Energy and climate policy
Measures against global warming can only achieve their goal by putting energy
policy on new ground. Instead of fossil fuels, it should be focused on supporting the
use of renewable energy sources. Such as biomass production, which is likely to affect
our soil more and more in the future.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,
the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Our life insurance,
our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020.
9 Anne Turbé – Arianna De Toni – Patricia Benito – Patrick Lavelle – Perrine Lavelle – Nuria
Ruiz – Wim H. Van Der Putten – Eric Labouze – Shailendra Mudgal: Soil biodiversity: functions,
threats and tools for policy makers. Bio Intelligence Service, IRD, and NIOO, Report for the
European Commission’s DG Environment, 2010.
8
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In 2001, the EU adopted its first directive on this subject,10 which was
replaced by Directive 2009/28/EC,11 creating the uniform legal basis for encouraging
the electricity production from renewable energy sources. In accordance with the
Kyoto Protocol, this requires Member States to cover the largest possible proportion
of their energy needs from renewable sources. The Directive establishes a common
framework for the promotion of energy from renewable energy sources. In addition,
it lays down the most important provisions and sustainability criteria for biofuels and
bioliquids regulated previously in a separate directive.12 The EU Member States are
obliged to set national targets for the share of energy produced from renewable energy
sources13 in total gross energy consumption and for the share of energy from renewable
energy sources in transport. The national targets should be in line with the achievement
of the 20% minimum target for the share of renewable energy sources in the
Community's total gross energy consumption by 2020.
Member States shall also ensure that the share of energy from renewable
energy sources in all forms of transport in 2020 is at least 10% of the final energy
consumption used for transport in each Member State. To achieve these objectives,
Member States shall introduce measures by drawing up national action plans aimed
at promoting energy efficiency, energy saving and increasing the share of energy from
renewable sources. Among the definitions, biomass is defined as biodegradable waste,
which projects the use of biowaste for energy production. For example, their use for
composting can greatly increase the amount of soil organic matter and may serve
as an alternative in regions where no other organic soil improvers are available. Further
significant impacts on soils can be expected in connection with land use changes due
to crop production underlying the production of biofuels, as this may give new impetus
to the land conversion for agriculture. These effects, however, depend on whether
natural habitats or agricultural areas are used for the production of energy crops.
In the former case, the declining of the organic matter content and soil biodiversity
is expected, unlike the latter, which is unlikely to cause any significant change in the
previous soil state.14

Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001
on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal
electricity market
11 Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on
the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently
repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC
12 Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the
promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport
13 For details, see Olajos István: Támogatási rendszereink és a megújuló energiák, Miskolc, Miskolci
Egyetem, 2013, 257.
14 For the EU legislation in this area, see Bányai Orsolya: Energiajog az ökológiai fenntarthatóság
szolgálatában, Debrecen, Dela Könyvkiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 2014, 275.; Fodor
László: Klímavédelem az energiajogban, Budapest, Wolters Kluwer, 2014, 15-36.; Szilágyi János Ede:
Bevezetés az energiajogba, in: Szilágyi János Ede (edit.): Környezetjog, Miskolc, Novotni
Alapitvány, 2010, 153-164.
10
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Within the framework of EU Climate Change Programs,15 a number of laws
and measures have been adopted to reduce the atmospheric concentration
of greenhouse gases, some of which are related to appropriate soil cultivation and
farming practices.16 As already mentioned above, soil organic matter stocks, as huge
carbon reservoirs, have a major influence on global warming and also have a significant
impact on soil structure and biodiversity. That is why so important to make decisions
about soil organic matter content based on complex criteria.
2.3. Waste policy
The Community legal framework for waste management goes back to the mid1970s until the first Waste Framework Directive17 was established. As a result of
significant changes over the decades, Directive 2008/98/EC18 has become the central
element of current regulation, which defines the general rules for waste management.19
The directive requires the Member States to take all necessary measures to ensure that
the disposal and recovery of waste is carried out without harming / endangering human
health and the environment. In Article 13, the importance of preserving soil is
emphasized in addition to water, air, plants and animals. For soils and their living
environment, the disposal and recovery operations referred to in Annexes I-II may
pose a high risk, which are the following:
(1) Disposal operations: (a) Deposit into or on to land (e.g. landfill, etc.);
(b) Land treatment (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.);
(c) Deep injection (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or
naturally occurring repositories, etc.); (d) Surface impoundment (e.g. placement of
liquid or sludgy discards into pits, ponds or lagoons, etc.) (e) Specially engineered
landfill (e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one
another and the environment, etc.); (f) Incineration on land.
(2) Recovery operations: (a) Land treatment resulting in benefit to agriculture
or ecological improvement.

European Climate Change Programme I. (2000-2004) és European Climate Change
Programme II. (2005-)
16 The report prepared by the ECCP II Working Group on agriculture provides a good
summary of the details. European Climate Change Programme (ECCP), Working Group Sinks
Related
to
Agricultural
Soils:
Final
Report,
in:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eccp/second/docs/finalreport_agricsoils_en.pdf
(25.10.2017)
17 Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste
18 Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008
on waste and repealing certain Directives
19 It is important to note that, in order to simplify Community legislation, Directive
75/439/ EEC on the disposal of waste oils and Council Directive 91/689/ EEC on hazardous
waste have been incorporated into the Framework Directive.
15
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In Community legislation, waste increasingly appears as a potential resource,
encouraging its utilization in some way. Waste management in accordance with the
order of waste hierarchy20 is a licensed, planned process, with strict guarantees
(notification, reporting, registration and obligation to provide information,
official control, etc.) to ensure proper operation.
Separate directives21 provide detailed rules for the disposal of waste in soil,
landfilling and waste incineration. It is important to note that landfilling and waste
incineration only appears as a final solution among waste management procedures.
The latter, however, can be considered as a kind of recovery of waste, since incineration
can produce energy. This is also expressed in the waste hierarchy set up by the
Framework Directive, since it precedes the waste disposal. The main purpose of the
Directives revised several times since they were drafted is to lay down requirements
which basically define the specific rules for these forms of waste management.
A strict authorization procedure must prevent the creation of a landfill or a waste
incineration plant, stipulating their location and the conditions for their operation.
In addition, their proper and environmentally safe operation must be ensured by
continuous control and monitoring. Both Directives aim at preventing and minimizing
negative impacts on soils related to waste management. However, it is clear that soil
protection is given special attention mainly due to groundwater and its preservation.
From the point of view of the soil organic matter content, the Community
endeavors to reduce the amount of biodegradable municipal waste landfilled need to be
highlighted. This appears both in the Waste Framework Directive and in the Landfill
Directive. Thus it can be predicted that the promotion of composting of bio-waste at
EU level in the future - as a possible alternative to disposal - can greatly contribute
to the supply of soil organic matter and, last but not least, to the reduction of
greenhouse gas emissions. In addition, the importance of the issue is demonstrated by
the fact that the Commission has publsihed a Green paper22 and a Communication23 on
bio-waste management, preparing the minimum requirements for bio-waste
management in compliance with Article 22 of the Waste Framework Directive.
Agricultural use of sewage sludge also falls within the scope of a separate
directive. 24 The contamination of soil and groundwater and heavy metal concentration
of sewage sludge can greatly reduce soil biodiversity and thus fertility. Among other
things, it is important that the Directive contains basic provisions and limit values
(heavy metals: Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) for the use and treatment of sewage sludge,
which farmers can not ignore.
Directive 2008/98/EC of the EP and of the Council, Article 4
Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste and Directive
2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the
incineration of waste
22 Green Paper on the management of bio-waste in the European Union, COM (2008) 811
23 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on future
steps in bio-waste management in the European Union, COM (2010) 235
24 Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in
particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture
20
21
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We can regard this Directive as an early form of EU soil protection, as it states
in its preamble: „...this Directive also aims at establishing certain initial Community measures in
connection with soil protection.”
2.4. Water policy
Since environmental elements can not be handled independently of each other,
we can not disregard soil damaging factors resulted from inadequate management
of our waters. The main objective of the Water Framework Directive,25 which is the
cornerstone of the Community's water policy, in addition to defining the framework for
the quantitative and qualitative protection of EU waters, is to achieve and maintain
good status for all surface and groundwater bodies, highlighting inter alia the protection
of terrestrial ecosystems directly depending on aquatic ecosystems.26 As a result
of proper water management, water erosion, soil compaction risk and the extent
of flood/drought areas alike can be reduced. In addition, water protection through
the achievement of good ecological and quality status of water bodies has a significant
role in preventing soil contamination as well.27 Another important aspect of the Water
Framework Directive is that, in order to protect water, Member States are encouraged
to take measures that indirectly promote conservation of the soil. Among other things,
a good example of this is the protection of surface and groundwater against point and
diffuse pollution from agricultural areas. Of particular importance is the tendency
in Hungary that the number of illegal well drilling is increasing. According to a report
of Ombudsman in 2014,28 these are typically wells for domestic water needs and
for agricultural irrigation.29

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000
establishing a framework for Community action in the field of water policy
26 Ibid. Article 1
27 Szilágyi János Ede: Current challenges concerning the law of water services in Hungary, Lex et
Scientia, 2016/1, 72-79.; Szilágyi János Ede: Vízjog, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2013, 110-140.;
Szilágyi János Ede: Az EU és Magyarország vízstratégiája, Publicationes Universitatis Miskolciensis
Sectio Juridica et Politica, 2013/31, 477-480., 483-488.; Szilágyi János Ede: A vizek védelmének jogi
alapjai az EU vízvédelmi jogában, Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica,
2012/30/2, 577-599.
28 Joint Report of the Commissioner for Fundamental Rights and Deputy Commissioner for
Fundamental Rights Ombudsman for Future Generations on case AJB-5376/2014, Budapest,
2014.
29 See also Szilágyi János Ede: Aktualitások a mezőgazdasági vízjog köréből, in: Gellén Klára
(edit.): Honori et virtuti, Szeged, Iurisperitus, 2017, 433-434.
25
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The Ombudsman for future generations, in one of his recent policy
statements,30 also expressed his concern regarding a bill,31 which would allow the
establishment of household wells of a maximum depth of even 80 meters without the
obligation to obtain any prior permits or make any such announcements.
In addition to jeopardizing sustainable water management, they greatly increase the risk
of water and soil contamination and, if necessary, significantly reduce the likelihood
of successful remediation, often completely preventing it.
The so-called Nitrates Directive32 is closely related to this, aimed at protecting
human health and aquatic ecosystems against pollution caused by nitrates mainly from
agricultural sources. This is required to achieve mainly by limiting the input of inorganic
N fertilizers and manure on farmland. Furthermore, it requires that manure and slurry
should not be stored in a way that endangers or damages the environment, especially
groundwater and surface water. Member States are expected to identify and designate
so-called Nitrate Vulnerable Zones and to draw up action programmes to reduce nitrate
pollution.33 Thus, in nitrate sensitive areas, farmers may carry out their activities
in accordance with the action program and be obliged to take a number of measures
in conformity with the so-called codes of good agricultural practice established
by a Member State, and adopted by the Commission. According to a report on EU-15,
the reduction recorded in the period 2000-2003 compared with the previous period
1996-1999 was 6% for N and 15% for phosphate fertilizers respectively.34
The Directive could also have a positive impact on soil biodiversity by reducing the
nitrate and phosphate pollution of soils. According to some forecasts, the primary
production loss resulting from the decrease in fertilizer input is unlikely to have
a significant effect on the amount of soil carbon and therefore does not jeopardize the
success of combating climate change and the objectives of soil protection.35

Statement of the Ombudsman for future generations on groundwater protection, in:
http://www.ajbh.hu/documents/10180/2704088/Elvi+%C3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1s
+a+felsz%C3%ADn+alatti+vizek+v%C3%A9delm%C3%A9ben.pdf (25.10.2017)
31 No. T/15373 Amending Bill: Amendments to certain laws related to water abstractions
32 Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters
against pollution caused by nitrates from agricultural sources
33 However, the Directive exempts Member States from the obligation to identify specific
vulnerable zones, if they establish and apply action programmes in accordance with this
Directive throughout their national territory.
34 René Schils – Peter Kuikman – Jari Liski – Marcel Van Oijen – Pete Smith – Jim Webb –
Jukka Alm – Somogyi Zoltan – Jan Van Den Akker – Mike Billett – Bridget Emmett – Chris
Evans – Marcus Lindner – Taru Palosuo – Patricia Bellamy – Robert Jandl – Ronald Hiederer:
Review of existing information on the interrelations between soil and climate change. ClimSoil Final Report.
European Communities, 2008.
35 Barbara Hudec – Carolin Kaufmann – Ruta Landgrebe-Trinkunaite – Sandra Naumann:
Evaluation of soil protection aspects in certain programmes of measures adopted by Member States. European
Commission’s DG Environment, 2007.
30
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But there are also other directives36 that help to achieve the objectives of the
Water Framework Directive, which concern pollution caused by certain hazardous
substances released into the aquatic environment. Their annexes list the hazardous
substances whose release is prohibited (list 1) or restricted (list 2). In addition, some
legal sources that formulate requirements related to some specific water use are worth
mentioning, as interests of soil protection can be indirectly prevail through them.
These include, for example, Directive 98/83/EC on the quality of water
intended for human consumption,37 the Bathing Water Directive 2006/7/EC38 and the
Urban Waste Water Treatment Directive.39 In addition to defining the technological
requirements for waste water treatment, the latter also sets rules for sewage sludge but
does not contain provisions regarding its use. The application of sewage sludge
in agricultural land is regulated by the aforementioned Directive 86/278/EEC, while at
the same time EU legislation has not yet been adopted for non-agricultural areas.
2.5. Air policy
Soil contamination can occur not only through water but also from the
atmosphere, the most typical forms of which are dry and wet deposition. From the
point of view of soil protection, this is why legal measures in the Community legislation
which is primarily intended to protect air quality, are also so important. The central
element of the regulation was the Air Quality Framework Directive,40 adopted in 1992,
which outlined inter alia the most important principles and defined the framework for
the assessment and protection of air quality in the EU. Additional pillars of the EU air
quality protection were provided by the so-called daughter Directives41 supplementing
the Framework Directive, which set out principles, requirements, and air quality limit
Directive 2006/11/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006
on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of
the Community and Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of
12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration
37 Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for
human consumption
38 Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006
concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC
39 Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment
40 Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and
management
41 I. Daughter Directive: Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values
for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in
ambient air. II. Daughter Directive: Directive 2000/69/EC of the European Parliament and
of the Council of 16 November 2000 relating to limit values for benzene and carbon monoxide
in ambient air. III. Daughter Directive: Directive 2002/3/EC of the European Parliament and
of the Council of 12 February 2002 relating to ozone in ambient air. IV. Daughter Directive:
Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004
relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient
air.
36
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values for certain dangerous substances in the atmosphere. However, taking into
account the latest medical knowledge, scientific results and the experience of the
Member States, the Framework Directive was revised in 2008 and consolidated with the
first three daughter Directives.42 This was necessary, inter alia, for the sake of clarity,
simplicity and efficiency of administration.
Member States are required to take various measures to comply with limit
values, to improve or maintain air quality. Member States shall designate zones and
agglomerations in their territory where regular air quality measurements and tests are
carried out in accordance with the provisions of this Directive. In areas where there is
a risk of exceeding the limit value and / or the alert threshold, Member States shall
draw up a short-term action plan indicating the measures43 to be taken to prevent the
risk and to reduce its duration. If levels of pollution exceed the threshold level at any
location, measures to improve air quality will be taken by the implementation of air
quality plans. National authorities should also ensure that the public and environmental,
consumer and other relevant organizations are adequately informed, and national
governments have annual reporting obligations for all pollutants covered by legislation.
The most important pollutants concerning soil protection are heavy metals,
sulfur dioxide, nitrogen oxides, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and
polychlorinated biphenyls (PCBs). The detailed rules relating to them therefore form
part of the aforementioned Directive 2008/50/EC, with the exception of heavy metals
and PAHs. By contrast, the Fourth Daughter Directive has retained its autonomy and
is still of great significance to date, since arsenic, cadmium, mercury and nickel, beyond
the ambient air pollution, have a serious impact on human health, by deposition in soil
and so on in groundwater (including the food chain) and the environment. It lays down
targets for pollutant content and obliges Member States to take the necessary measures
to avoid, prevent or reduce adverse effects on human health and the environment
as a whole.
2.6. Industrial emissions, chemicals and fertilizers
Different and independent approaches to reducing emissions into the air, water
or soil can, instead of protecting the environment as a whole, promote the transfer of
pollution from one environmental element to another. It is therefore appropriate to set
up an integrated approach which includes prevention and reduction of emissions into
the air, water and soil, waste management, energy efficiency and accident prevention as
well.

Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on
ambient air quality and cleaner air for Europe
43 For example, the plans may require measures to regulate, and if necessary suspend, certain
activities (e.g. road traffic, construction works, certain industrial activities) which contribute to
exceeding the limit values, target values or alert thresholds.
42
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The so-called IPPC Directive44 also serves to achieve this, which is based on
the fact that large pollutant industrial installations45 receive an integrated permit for all
environmental elements which set the conditions for carrying out their activities.
Accordingly, the permit should include: (1) all the measures necessary
to achieve a high level of protection of the environment as a whole and to ensure that
the installation is operated in accordance with the general principles; (2) emission limit
values for polluting substances, or equivalent parameters or technical measures;
(3) appropriate requirements to protect the soil and groundwater, and (4) monitoring
requirements. Permit conditions should be set on the basis of best available techniques.
If the industrial activity involves the possibility of contamination of the soil and
groundwater at the site of the installation, through the use, production or release of
hazardous substances, the operator shall prepare a so-called baseline report and submit
it to the competent authority before starting operation or before updating the permit of
the installation. As a basic monitoring requirement, the Directive requires a periodic
monitoring at least once every 10 years for soil, unless otherwise specified by the
competent authority.46 Where the installation has caused significant pollution of soil or
groundwater by relevant hazardous substances compared to the state established in the
baseline report, the operator shall take the necessary measures to address the pollution
in order to restore the site to its original state.47 The preamble of the Directive
emphasizes that, inter alia, the importance of soil protection considerations, having
regard to the EU's Thematic Strategy for Soil Protection,48 also justified the revision of
previous legislation.49 However, according to data for 2009 of the European Pollutant
Release and Transfer Register, the number of cases of pollutant release to soil is still
low (144), compared to almost 3,000 for water and more than 11,000 for air.50
However, a number of potentially polluting activities do not fall under the Industrial
Emissions Directive, as it only applies to existing installations.
Among the chemical substances, plant protection products may have the
greatest impact on the state of our soils since they are a major threat to living organisms
because of their persistence, toxicity and bioaccumulation.

Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010
on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
45 According to Annex I of the Directive, such installations are, for example, metal processing,
metallurgical, chemical, waste treatment plants, livestock farms etc.
46 Ibid. Article 16
47 Ibid. Article 22
48 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Thematic
Strategy for Soil Protection [SEC(2006)620] [SEC(2006)1165]
49 Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution
prevention and control
50 Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The implementation of the
Soil Thematic Strategy and ongoing activities, COM/2012/046
44
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The first point of the relevant Community legislation is Directive
79/117/EC,51 which, however, was repealed by a Decree of 200952 together with the
Directive concerning the placing of plant protection products on the market in 1991.53
The purpose of the Regulation is to ensure a high level of protection for both human
and animal health and the environment and to improve the functioning of the internal
market by harmonizing the rules on the placing of plant protection products on the
market and at the same time increasing agricultural production. It contains important
provisions for authorization of the sale, use and control of plant protection products in
the EU. It also sets out specifications for the composition of plant protection products
and preliminary risk assessment concerning their impacts on the environment and the
human health. It includes the range of active substances for inclusion in plant
protection products and the procedure for introduction of new active substances.
The basic requirement for plant protection products is not to have an unacceptable
impact on the environment, with particular regard to the following aspects: (1) its fate
and distribution in the environment, particularly contamination of surface waters,
including estuarine and coastal waters, groundwater, air and soil taking into account
locations distant from its use following long-range environmental transportation;
(2) its impact on non-target species, including on the ongoing behaviour of those
species; (3) its impact on biodiversity and the ecosystem. It is important to point out
two further regulations setting out the data for active substances and plant protection
products.54 As part of this, extensive investigations have to be carried out on the effects
of pesticides, inter alia, on soil and its biota, as detailed in their annexes. (Table 1).

Council Directive 79/117/EEC of 21 December 1978 prohibiting the placing on the market
and use of plant protection products containing certain active substances
52 Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of
21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and
repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC
53 Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection
products on the market
54 Commission Regulation (EU) No 283/2013 of 1 March 2013 setting out the data
requirements for active substances, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the
European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on
the market and Commission Regulation (EU) No 284/2013 of 1 March 2013 setting out the
data requirements for plant protection products, in accordance with Regulation (EC)
No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant
protection products on the market
51
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The requirements set out in these Regulations represents the minimum data to
be submitted.
PART A
Chemical plant protection products
Fate and behaviour of plant protection
products in soil
Effects on non-target soil meso- and
macrofauna
Effects on soil nitrogen transformation

PART B
Preparations of microorganisms
Fate and behaviour of products in the
environment
Effects on non-target organisms (e.g. soil
microorganisms, arthropods, earthworms)

Table 1
Data requirements for plant protection products, which most affect soil and its biota based on the
Regulation (EU) No 284/2013

The EU legislation on pesticides is completed by the Communication from the
Commission of 2006 entitled: „A thematic strategy on the sustainable use
of pesticides”55 and the Directive 2009/128/EC,56 which complies with the provisions of
the foregoing document. According to the Communication, despite all the efforts that
have been made to reduce the risk of using pesticides and to prevent any undesirable
effects, unwanted amount of pesticides can still be found in environmental media,
especially in soil and water. It is, therefore, essential to encourage rational and accurate
use of pesticides and appropriate crop and soil management practices.
To this end, the Directive establishes a framework for achieving sustainable use
of pesticides by reducing their risks to and their impacts on human health and the
environment, and by promoting integrated pest management and alternative
approaches or techniques. In Annex III, for example, it lays down the general principles
of integrated pest management and provides that the following solutions should be
preferred in order to prevent or suppress harmful organisms: (1) crop rotation;
(2) use of adequate cultivation techniques (e.g. stale seedbed technique, sowing dates
and densities, under-sowing, conservation tillage, pruning and direct sowing);
(3) use, where appropriate, of resistant/tolerant cultivars and standard/certified seed
and planting material; (4) use of balanced fertilisation, liming and irrigation/drainage
practices; (5) preventing the spreading of harmful organisms by hygiene measures
(e.g. by regular cleansing of machinery and equipment); (6) protection and enhancement
of important beneficial organisms, e.g. by adequate plant protection measures or the
utilisation of ecological infrastructures inside and outside production sites.

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A thematic
strategy on the sustainable use of pesticides, COM (2006) 372
56 Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009
establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides
55
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It is also important to mention the Directive on persistent organic pollutants
(POPs),57 as last amended in 2010, since obsolete or carelessly managed stockpiles
of persistent organic pollutants may seriously endanger the environment and human
health through, for instance, contamination of soil and groundwater. Furthermore,
the REACH Regulation58 should also be highlighted, which contains essential
provisions on the registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals.
In the process of the production of safe and good quality food, it is necessary
to check the materials used in plant production, such as crop-enhancing substances
discharged into the soil or plant. During their application it should be ensured, that they
do not pose a threat to or cause adverse effects on health and the environment,
including the soil. In order to assure safe and prudent use, EU rules on the marketing
and application of crop-enhancing substances were created. Such rule is the Regulation
(EC) No 2003/200359 as well, which has been revised several times to date, with the
aim of fixing provisions for the commercial distribution of the so-called EC fertilizers
(European Community fertilizers). In addition to labelling and packing rules,
the Regulation also addresses the quality requirements of fertilizers, having particular
regard to active ingredient, solubility and particle size.
2.7. Environmental impact assessment and environmental management (EMAS)
The purpose of environmental impact assessments is to establish whether or
not some activities are likely to have an environmental impact or a risk. The EU
adopted the first directive60 related to this in 1985, that has been changed several times
over the past three decades. A 2009 Commission report61 highlighted the strengths of
the Directive and the areas where improvements need to be made. Thereafter, the
revision of the law began, which was preceded by a broad public consultation.

Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April
2004 on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC
58 Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18
December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive
1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation
(EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
59 Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council of 13
October 2003 relating to fertilisers
60 Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain
public and private projects on the environment
61 Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the application and
effectiveness of the EIA Directive (Directive 85/337/EEC, as amended by Directives
97/11/EC and 2003/35/EC), COM(2009) 378
57
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The need for revision, above all, was based on the experience accumulated over the
past 30 years, the incorporation of case law of European Court of Justice and the taking
into account of EU legislation which has undergone significant changes in the
meantime. As a result, a consolidated, codified version of the Directive,62 which has
since been amended by Directive 2014/52 / EU,63 has been set up. Article 3 requires,
in the light of each individual case, the identification and assessment of the indirect and
direct effects of each project on the following factors: (1) population and human health;
(2) biodiversity, with particular attention to species and habitats protected under
Directive 92/43/EEC and Directive 2009/147/EC; (3) land, soil, water, air and
climate; (4) material assets, cultural heritage and the landscape; and (5) their
interactions.
Annex I of the Directive lists the activities which are subject to impact
assessments in all cases, while in case of projects listed in Annex II the decision is left
to discretion of the Member States whether to prescribe an obligation on the
environmental impact assessment in accordance with the criteria set out in Annex III.
The Directive therefore primarily determines the rules of procedure and does not
include specific professional requirements. It is important to note that its amendment
2014 has significantly enhanced the role of soil as a natural resource in the
environmental impact assessment, which is illustrated by, inter alia, the following
paragraph of the preamble of the Directive: „The Commission Communication
of 22 September 2006 entitled `Thematic Strategy for Soil Protection´ and the Roadmap to a
Resource-Efficient Europe underline the importance of the sustainable use of soil and the need to
address the unsustainable increase of settlement areas over time (`land take´). Furthermore, the final
document of the United Nations Conference on Sustainable Development held in Rio de Janeiro
on 20-22 June 2012 recognises the economic and social significance of good land management, including
soil, and the need for urgent action to reverse land degradation. Public and private projects should
therefore consider and limit their impact on land, particularly as regards land take, and on soil,
including as regards organic matter, erosion, compaction and sealing; appropriate land use plans and
policies at national, regional and local level are also relevant in this regard.” However, it is
important to note that Member States had to bring into force the laws, regulations and
administrative provisions necessary to transpose the Directive by 16 May 2017, so that
these stronger soil protection guarantees can only have beneficial effects later.
The Strategic Environmental Impact Assessment has a similar role to play
in enforcing environmental considerations during the development of various plans and
programs, and before its adoption or submission to the legislative procedure. The most
relevant directive64 provides for an assessment of the expected environmental impacts
of certain policies and programmes under planning.
Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011
on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment
63 Directive 2014/52/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private
projects on the environment
64 Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on
the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment
62
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In addition, Member States are bound by obligation of continuous monitoring,
reporting and information, as they have to monitor the significant environmental
effects of the implementation of plans and programmes, in order, inter alia, to identify
at an early stage unforeseen adverse effects, and to be able to undertake appropriate
remedial action.
Nor can the environmental impacts of businesses and certain industries
be neglected. The EU provides an opportunity for these entities to improve their
environmental performance through Community legislation on environmental
management.65 Its foundations were created by the EU EMAS Regulation,66 which was
introduced in 1992 and has been revised several times since then.
The Regulation seeks to achieve eco-friendly economy by the establishment
and implementation of environmental management systems, systematic, objective and
periodic evaluation of their performance, provision of information on environmental
performance, open dialogue with the public and other stakeholders, and the active
involvement and appropriate training of employees in organizations. In Annex I,
it mentions land use and soil contamination, use of natural resources and raw materials,
biodiversity as direct environmental aspects, which have to be considered
by all organisations during their operations.
The use of eco-labels and environmentally friendly product labels
by developing ecologically conscious consumer behavior will also help wider
dissemination of environmentally friendly forms of farming, which greatly contributes
to minimizing the environmental burden on ecosystems. Farmers have to comply with
a set of criteria whose basic purpose is the rational management of natural resources.
The framework for Community legislation is set out in Council Regulation (EC)
No 834/2007,67 including the main objectives and general principles applicable
to organic production, as well as the basic rules for production, labeling and control.
We can find surprisingly forward-looking rules for soil management, which indicates
a modern soil protection approach. For example, the preamble of the Directive
highlights several times the importance of preserving soil fertility and preventing soil
erosion. These are seen, inter alia, through organic production, aimed at establishing
sustainable management systems for agricultural that: (a) respects nature's systems and
cycles and sustains and enhances the health of soil, water, plants and animals and the
balance between them; (b) contributes to a high level of biological diversity; (c) makes
responsible use of energy and the natural resources, such as water, soil, organic matter
and air.

It is important to emphasize that the system is voluntary, the EMAS Regulation is not
mandatory for businesses.
66 Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25
November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community ecomanagement and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and
Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC
67 Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling
of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91
65
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The specific principles applicable to farming include the maintenance and
enhancement of soil life and natural soil fertility, soil stability and soil biodiversity
preventing and combating soil compaction and soil erosion, and the nourishing of
plants primarily through the soil ecosystem. Other similar rules are also set forth in the
provisions on crop production and animal husbandry (Table 2).
Plant production rules
organic plant production shall use tillage and
cultivation practices that maintain or increase
soil organic matter, enhance soil stability and
soil biodiversity, and prevent soil compaction
and soil erosion
the fertility and biological activity of the soil
shall be maintained and increased by
multiannual crop rotation including legumes
and other green manure crops, and by the
application of livestock manure or organic
material, both preferably composted, from
organic production

Livestock production rules
the livestock shall have permanent access to
open air areas, preferably pasture, whenever
weather conditions and the state of the ground
allow this unless restrictions and obligations
related to the protection of human and animal
health are imposed on the basis of Community
legislation
the number of livestock shall be limited with a
view to minimising overgrazing, poaching of
soil, erosion, or pollution caused by animals or
by the spreading of their manure

Table 2
The most important soil-related rules on crop production and animal husbandry based on the Council Regulation
(EC) No 834/2007

Overall, it can be concluded that the cultivation techniques set out in the
Directive have a beneficial impact on soil and its biota. However, if we consider that
only 6.2% of the EU's agricultural areas are currently undergoing organic farming,
we can not speak of a general phenomenon. Despite the fact that a steady increase has
been observed in recent years, which hopefully will continue in the future.68
3. Common Agricultural Policy (CAP)
An important part of Europe's territory is under agricultural land use, which
greatly influences, inter alia, soil through the state of our lands and habitats. In defining
the agricultural activities and cultivation methods made here, therefore, environmental
and nature conservation aspects can not be ignored. The Biodiversity Action Plan for
Agriculture issued by the EU Commission in 2001, for example, calls for the
introduction of agri-environment measures and compensatory tools, as part of the
Common Agricultural Policy, which encourage farmers to apply environmentally
friendly and sustainable farming methods and systems.
Eurostat, 2015: Organic farming statistics, in: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Organic_farming_statistics (25.10.2017)
68
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Such measures, which are beneficial for soil biodiversity and organic matter
balance, may include, inter alia, the promotion of soil-friendly cultivation (`conservation
tillage´), organic farming, integrated crop production and extensive management forms,
limiting the use of fertilizers, insecticides and pesticides, etc.
This is implemented through the cross-compliance system of the CAP,
which was introduced by a Council Regulation of 2003 no longer in force,69 but its
application became mandatory only in 2005. The point is that the farmer receiving
direct payments must comply with certain statutory management requirements in
accordance with a specified time schedule, as well as the rules on the good
environmental and ecological status of agricultural land.70 Where the statutory
management requirements or good agricultural and environmental condition are not
complied with, as a result of an action or omission directly attributable to the individual
farmer, the total amount of direct payments to be granted in the calendar year in which
the non-compliance occurs, shall be reduced or cancelled.71 The requirement of good
environmental and ecological status is of particular importance for soil conservation,
since it can play a key role in protection against soil erosion, in maintenance of good
soil structure and optimal level of soil organic matter.
The Annex IV of the Regulation details the measures required to achieve
the abovementioned objectives. In a flexible framework, Member States choose
the requirements that are mandatory for themselves, taking into account local demands
and needs. However, this allows Member States to maneuver at the expense
of environmental interests, undermining the achievement of a good ecological and
environmental condition. As a result, large differences exist among nations:
for example, in the case of Estonia, Lithuania, Slovakia and Latvia, an EU evaluation of
2007 identified major shortcomings in the implementation of soil protection measures,
while France, the Netherlands, Spain, the United Kingdom and Germany have
introduced more stringent or more detailed measures than EU requirements.72
Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for
direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support
schemes for farmers and amending Regulations (EEC) No 2019/93, (EC) No 1452/2001, (EC)
No 1453/2001, (EC) No 1454/2001, (EC) 1868/94, (EC) No 1251/1999, (EC) No 1254/1999,
(EC) No 1673/2000, (EEC) No 2358/71 and (EC) No 2529/2001
70 For further details, see Csák Csilla – Jakab Nóra: The Hungarian National Report on
Agriculture and the requirements of a sustainable development, Agrár- és Környezetjog, 2012/12,
68-72.; Horváth Gergely: Az agrár-környezetvédelmi jog speciális részterületei, Jog, Állam,
Politika, 2009/2, 80-101.; Lubóczki Katalin – Olajos István: Legislatione estera: Agricultural
problems from the post to future in Hungary, Rivista di Diritto Agrario: Agricoltura - alimentazione –
Ambiente, 2010/4, 716-726.; Olajos István – Raisz Anikó: The Hungarian National Report on
Scientific and Practical Development of Rural Law in the EU, in States and in the WTO,
Agrár- és Környezetjog, 2010/8, 41-42.; Raisz Anikó – Szilágyi János Ede: Development of
agricultural law and related fields (environmental law, water law, social law, tax law) in the EU,
in countries and in the WTO, Agrár- és Környezetjog, 2012/12, 116-117.
71 Csák Csilla – Olajos István: The application of the single payment by national administrations
and national courts - Hungarian National Report, Agrár- és Környezetjog, 2008/5, 31-42.
72 Hudec et al 2007
69
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Currently, Regulation (EU) No 1305/2013 on rural development,73 Regulation
(EU) No 1307/2013 on direct payments74 and Regulation (EU) No 1306/2013
on financing,75 contain the relevant provisions in force. The Annex II of the latter lists
the rules on cross-compliance relating to the following areas: (1) environment, climate
change and good agricultural condition of land; (2) public, animal and plant health;
and (3) animal welfare. From the point of view of the soils, the first group is of the
utmost importance, so their detailed presentation can not be omitted. The relevant
regulations are grouped according to the following four issues: water, soil and carbon
stock, biodiversity, and landscape characteristics, minimum level of maintenance.
Of these, the requirements for soil protection objectives are minimum soil cover,
minimum land management reflecting site specific conditions to limit erosion and
maintenance of soil organic matter level through appropriate practices including ban on
burning arable stubble, except for plant health reasons. According to Article 43
of Regulation (EU) No 1307/2013, the agricultural practices beneficial for the climate
and the environment may be encouraged by various subsidies. These agricultural
practices are the following: a) crop diversification; b) maintaining existing permanent
grassland; and c) having ecological focus area on the agricultural area. Their importance
is primarily related to the carbon storage function of the soil, which can greatly reduce
the CO2 emissions of soils, contributing to both the combat against climate change and
to the maintenance of the soil organic matter content. The Regulation also allows
Member States for the introduction of equivalent practices listed in Annex IX,
which include similar practices that yield an equivalent or higher level of benefit for the
climate and the environment compared to one or several of the practices mentioned
above. The Regulation on rural development policy,76 which is the second pillar of the
CAP, also states that agri-environment-climate payments cover only those
commitments going beyond the relevant mandatory standards, criteria and minimum
activities set out in the aforementioned regulations, and relevant minimum
requirements for fertiliser and plant protection products use as well as other relevant
mandatory requirements established by national law.

Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17
December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural
Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005
74 Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17
December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within
the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No
637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009
75 Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17
December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural
policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No
2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008
76 It provides a good overview on this topic: Hegyes Péter: Links Between Rural Development
and Direct Payments Based on the `CAP Reform´ of 2013, Agrár- és Környezetjog, 2014/17, 3949.; Olajos István: A vidékfejlesztés kialakulása és története, Miskolc, Novotni Kiadó, 2008, 112-185.
73
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Consequently, cross-compliance77 prescribes minimum requirements for soil
protection, but by nature it can not handle all soil degradation processes. Furthermore,
it should be emphasized that these standards do not apply in all agricultural areas of
Europe, and at present there are no such requirements at all for certain land use types.
4. Regional policy
It is a fundamental Community effort, which explicitly appears in the EU
Treaty as well, to reduce disparities between the levels of development of the various
regions and the backwardness of the least favoured regions.78 This is to be achieved,
inter alia, through cohesion and structural policies, which are two pillars of regional
policy. Various EU funds have been set up to finance these policies, such as the
European Regional Development Fund (ERDF), which is part of the Structural Funds,
or the Cohesion Fund. Since 1975, the ERDF has been instrumental in promoting
economic and social cohesion, mainly through the implementation of business and
infrastructure development, innovation and programs on equal opportunities.
A significant part of the grants (about 45%) reaches the regions through this fund.79
Its regulation is based on the Regulation (EU) No 1303/2013 laying down common
provisions on the Funds,80 in addition to the Regulation (EU) No 1301/2013 on the
European Regional Development Fund.81 The latter refers to the supporting the shift
towards a low-carbon economy; the promoting climate change adaptation,
risk prevention and management and the preserving and protecting the environment
and promoting resource efficiency as investment priorities.82

Farkas Csamangó Erika: A kölcsönös megfeleltetés környezetvédelmi követelményrendszere
az EU- ban, Acta Juridica et Politica, 2011/1, 83-93.; Csák Csilla: Cross compliance, avagy
környezetvédelem a támogatás feltételeként, Publicationes Universitatis Miskolciensis Series Juridica et
Politica, 2012/30/2, 423-433.
78 Treaty on the Functioning of the European Union: Article 174, paragraph 2
79 Szabó Marcel – Láncos Petra Lea – Gyeney Laura (szerk.): Uniós szakpolitikák. Budapest, Szent
István Társulat, 2014.
80 Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of
17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development
Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural
Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the
Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council
Regulation (EC) No 1083/2006
81 Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of
17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions
concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No
1080/2006
82 Ibid. Article 5, paragraphs 4, 5 and 6
77
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As part of the latter, it emphasizes – besides biodiversity and ecosystem
services – the importance of preserving and restoring soils. Moreover, ERDF has
a serious impact on the European soil through the financing of the waste and water
management, urban environmental development and the industrial transition towards
a resource efficient economy. In 2006, the EU adopted two thematic strategies for the
last two, which could be of great significance in combat against soil degradation.
The Thematic Strategy on the Urban Environment83 sets out cooperation measures and
guidelines to improve the urban environment. Encouraging sustainable urban planning
can reduce urban expansion, natural habitat destruction and biodiversity loss. These are,
for example, the following for the soils: rehabilitation and reuse of contaminated sites
(e.g. support for brownfield investments instead of greenfield ones), reduction of soil
sealing due to rational land use and soil-friendly construction techniques. The Thematic
Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources84 aims to reduce
the environmental burden resulting from the production and use of natural resources
(including soils) without penalising economic development. Community decisionmakers recognize that natural resources are essential for the functioning
of the economy and for the maintenance of our quality of life, so long-term sustainable
management of them is a fundamental interest of humankind.
The Cohesion Fund, already mentioned, was set up in 1993 primarily
to support long-term projects such as environmental and infrastructure investments.85
Similarly to the ERDF, the current EU Regulation on this issue86 also considers
low-carbon economy, climate change adaptation, environmental protection and
resource efficiency, including conservation and restoration of biodiversity, ecosystem
services and soils as investment priorities. This is also reflected in the fact that € 3.1 bn
of environmental investments of € 49.6 billion for the 2007-2013 period has been
earmarked for the restoration of industrial sites and polluted soils under cohesion
policy. Of the Member States, the largest amount was allocated to Hungary for this
purpose (475 M €), Czech Republic (371 M €) and Germany (332 M €).87
These amounts are likely to rise further with increasing soil degradation during the
2014-2020 programming period as existing legislation continues to allow for the
rehabilitation of degraded soils from both the ERDF and the Cohesion Fund.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on
Thematic Strategy on the Urban Environment {SEC(2006) 16}
84 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European Economic and Social committee and the Committee of the Regions - Thematic
Strategy on the sustainable use of natural resources {SEC(2005) 1683} {SEC(2005) 1684}
85 Szabó et al 2014
86 Regulation (EU) No 1300/2013 of the European Parliament and of the Council of
17 December 2013 on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No
1084/2006
87 Report from the Commission 2012
83
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5. Final thoughts
In the absence of effective EU action, soil degradation continues and, more
than ten years after the adoption of the Thematic Strategy on Soil Protection,
no systematic European control and protection of soil quality has been achieved.
This is for example the fact that the soil monitoring system of only a few European
countries currently takes into account the biological aspect of soils. It is therefore
important to develop land use and soil quality indicators that enable standardized
monitoring systems to be set up, providing globally comparable data for decisionmaking processes. In order to enforce the principle of sustainability, an effective soil
protection is essential, which creates the basis for sustainable management of the soil as
a natural resource having regard to the continuous soil degradation. Thus, we must
welcome all competent and comprehensive European (and international) legislative
measures to better protect our soils.
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1. Bevezetés
A közösségi joganyagban napjainkig nem található kifejezetten talajvédelmi
célból alkotott jogszabály. Ugyanakkor az EU – elsősorban környezet- és agrárpolitikája
keretében – egyre nagyobb figyelmet fordít a talajvédelmi szempontokra, közvetlen és
közvetett módon szabályozva azt. Ennek ellenére azonban klasszikus értelemben vett,
kimondottan talajjal kapcsolatos jogi szabályozásról nem beszélhetünk. Ezzel szemben
a magyar agrárjogi szakirodalom és az általa feldolgozandó jogszabályok a földvédelem
környezetvédelmi lábaként kezelik a kérdést.1 Indirekt módon azonban számos
szakpolitika érint talajokkal kapcsolatos kérdéseket, még ha marginálisan is.
Ezek a létező rendelkezések azonban – még akkor is, ha azokat maradéktalanul
végrehajtják – különböző célkitűzéseik és alkalmazási körük miatt elaprózott és nem
teljes körű talajvédelmet eredményeznek, mivel nem terjednek ki valamennyi talajtípusra
és talajt fenyegető ismert veszélyre. A következőkben azok a fontosabb uniós politikák
és jogforrások kerülnek bemutatásra, melyek leginkább befolyásolják Európa talajainak
állapotát.
dr. jur. tudományos segédmunkatárs, Állatorvostudományi Egyetem, Biológiai Intézet,
Ökológiai Tanszék, email: toth.zsolt@univet.hu
1 Olajos István – Gyurán Ildikó: Magyar Nemzeti Jelentés - Földhasználat és földvédelem
a tagállamok jogában, Agrár- és Környezetjog, 2012/12, 79-107.; Olajos István: Die Entscheidung
des Verfassungsgerichts über die Rolle, die Entscheidungen und die Begründetheit der Gründen
der Stellungnahmen der örtlichen Grundverkehrskommissionen, Agrar- und Umweltrecht, 2017/8,
284-291.; Fodor László: Fenntartható földhasználat? –gondolatok egy talajvédelmi keretirányelv
tervezete és az új hazai termőföldvédelmi szabályok kapcsán, in: Bándi Gyula, Berki András,
Kiss Csaba (szerk.): Környezeti Management és Jog Egyesület: az első 15 év: Gondolatok
a fenntarthatóságról, Budapest, EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület, 2008. 1-17.;
Fodor László: A földvédelemre vonatkozó új szabályokról, Gazdasági élet és társadalom: A Wekerle
Sándor Üzleti Főiskola tudományos folyóirata, 2014/1-2, 44-59.; Fodor László: Gondolatok a
földvédelem agrárjogi és környezetjogi kapcsolódási pontjairól, in: Csák Csilla (szerk.): Ünnepi
tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára, Miskolc, Novotni Alapitvány, 2007, 108117.; Csák Csilla: A Nemzeti Földalap szerepe a földtulajdoni és –használati viszonyok között,
Cég és Jog, 2002/10, 5-8.; Csák Csilla: A hulladékgazdálkodás elhatárolási kérdései a "szennyezett
talajra" vonatkozó jogi szabályozás szemszögéből, Publicationes Universitatis Miskolciensis Series
juridica et Politica, 2014/32, 353-370.; Kurucz Mihály: A termőföldvédelmi törvény módosításának
tervezete és annak indoklása, in: Kurucz Mihály, Tanka Endre: Földtörvény, Budapest,
Barankovics István Alapítvány, 2007. 70-123.; Kurucz Mihály: A víz- és földvédelmi jog vázlata,
Budapest, ELTE Jogi Továbbképző Központ, 2000. 145.; Korom Ágoston: Földvédelem az
európai jog keretein belül, Nemzeti érdek, 2010/16, 1-5.; Bándi Gyula: Földvédelem – földkár,
Magyar Jog, 1982/10, 923-926.
*
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2. Környezetpolitika
2.1. Biodiverzitás politika
Az EU biodiverzitás politikáját alapvetően a Biológiai Sokféleség Egyezmény
(UNCBD-United Nations Convention on Biological Diversity) keretében vállalt
nemzetközi kötelezettségek határozzák meg. Az Egyezmény fő célját, a biodiverzitás
további csökkenésének megakadályozását szolgálja a Natura 2000 hálózat létrehozása,
amit az Élőhely- és Madárvédelmi Irányelvek2 keretében kijelölt, közösségi
szempontból jelentős élőhelyek alkotnak,3 megteremtve ezzel a világ egyik legnagyobb,
összefüggő védett terület hálózatát (az Unió területének több mint 20%-a).
A környezeti érdekek érvényesítésében emellett jelentős szerepe van a környezeti
felelősségről szóló irányelvnek4 is, amely az első olyan közösségi jogszabálynak
tekinthető, melynek célja egy közös felelősségi keretrendszer meghatározása az
állatokban, növényekben, a természetes élőhelyekben okozott károk, valamint a talajt
érő károsodások megelőzése és felszámolása érdekében. Az irányelv azonban nem
vonatkozik a régebbi eredetű szennyezésekre, illetve a hatálybalépése előtt keletkezett
károkra. A fenti cél elérését segítik továbbá az EU környezetpolitikáját alapjaiban
meghatározó környezetvédelmi akcióprogramok is, melyek általában hatéves
periódusonként jelölik ki a főbb csapásirányokat és prioritásokat. A 2014. január 17-én
hatályba lépett hetedik Környezetvédelmi Akcióprogrammal (2014-2020)5 sincs
ez másképp, melynek kiemelt célkitűzése megvédeni és fenntartani az EU természeti
tőkéjét. Felismeri, hogy az Unió földterületeinek romlása, szétdarabolódása és
fenntarthatatlan használata számos kulcsfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatást
veszélyeztet, fenyegeti a biodiverzitást és kiszolgáltatottabbá teszi Európát
az éghajlatváltozással, valamint a természeti katasztrófákkal szemben.
Ezenkívül a talajromlás és elsivatagosodás felgyorsulásához is vezet.6 A talajt és egyéb
ökoszisztémákat érintő legjelentősebb emberi terhelések mérséklése érdekében az EUnak és a tagállamoknak lépéseket kell tennie, hogy a földhasználattal kapcsolatos
döntések során megfelelően figyelembe vegyék a környezeti, valamint a társadalmi
és gazdasági hatásokat. A Rio +20, felismerve a helyes földhasználat gazdasági
és társadalmi jelentőségét, egy talajromlás-mentes világ megvalósítására hívott fel.
A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon
élő állatok és növények védelméről és Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK
irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről.
3 A Habitat Irányelv Különleges természetmegőrzési területek (SACs-Special Areas of
Conservation), míg a Madárvédelmi Irányelv Különleges madárvédelmi területek (SPAs-Special
Protection Areas) kijelölését követeli meg.
4Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk
megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről.
5 Az Európai Parlament és a Tanács 1386/2013/EU határozata (2013. november 20.) a „Jólét
bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi
cselekvési programról.
6 Uo. 23. bekezdés
2
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Az Uniónak és a tagállamoknak sürgősen át kell gondolniuk, hogy saját
hatásköreiken belül mi a legjobb módja e kötelezettségvállalások teljesítésének, illetve
hogy miképpen lehet a talajminőséggel kapcsolatos kérdéseket célzott és arányos
kockázatalapú megközelítés révén, kötelező jogi keretben kezelni.7
Emellett a biodiverzitás védelme már az ún. `ne csökkenjen a biodiverzitás´ elv
(`no net loss biodiverstiy´) formájában is áthatja az EU politikáját, ami szerint minden
emberi tevékenységnél törekedni kell a biodiverzitás megőrzésére, elkerülve annak
minőségi, illetve mennyiségi romlását. Ugyanakkor kijelenthetjük, hogy az előbb említett
eszközök limitált módon járulnak hozzá talajaink védelméhez. Az Élőhelyvédelmi
Irányelv közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhelytípusokat felsoroló mellékletei
például csaknem teljesen figyelmen kívül hagyják a talajfaunát, valamint a speciális
talajvédelmi szabályozást igénylő habitatokat, kizárva azokat a védelem köréből. Ahhoz
azonban, hogy az UNCBD céljai megvalósuljanak, az EU és a tagállamok nem
hagyhatják figyelmen kívül a talaj biodiverzitását és funkcióit, ugyanis ezek jelentik
minden ökoszisztéma működésének alapját. Ennek ellenére kijelenthető, hogy egy-egy
élőhely közösségi jelentőségűvé nyilvánításának közvetett módon pozitív hatása lehet
a talaj biodiverzitására is, többek között azáltal, hogy ott szigorúbb szabályok alapján
folytatható gazdálkodás.
Az EU biodiverzitás politikájának meghatározó eleme az ún. EU Biodiverzitás
Stratégia 2020,8 ami a 2011-2020. közötti időszakra irányozza elő a közösség ez irányú
tevékenységeit. A környezetpolitikai dokumentum alapvetően két ambiciózus kiemelt
célkitűzést fogalmaz meg: 1) „A biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztémaszolgáltatások romlásának megállítása az Európai Unióban 2020-ig, valamint állapotuknak
a lehetőségekhez mért szintű helyreállítása, ezzel együtt a biológiai sokféleség globális csökkenésének
megelőzésére tett erőfeszítésekhez való uniós hozzájárulás fokozása.” 2) „Az Európai Unió biológiai
sokfélesége és az általa nyújtott – az EU természeti tőkéjét jelentő – ökoszisztéma-szolgáltatások
a biológiai sokféleségben rejlő érték, valamint az emberek jólétéhez és a gazdasági jóléthez való alapvető
hozzájárulásuk miatt, továbbá a biológiai sokféleség csökkenése okozta katasztrofális változások
elkerülése érdekében 2050-re oltalmat kell, hogy élvezzenek, megfelelő jelentőséggel kell, hogy bírjanak
és megfelelő helyreállítás tárgyát kell, hogy képezzék.” Ezek megvalósítását segíti további hat –
egymást kölcsönösen támogató és egymással összefüggő – cél, melyek az általuk kezelt
konkrét problémára kidolgozott intézkedéscsomagból állnak. A konkrét intézkedések
a közlemény mellékletében kaptak helyet.

Uo. 25. bekezdés
A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia, COM/2011/0244
7
8
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Továbbá fontos kiemelni az EU LIFE programjait, amelyeken keresztül már
számos környezet- és természetvédelmi célú projekt finanszírozása megvalósult,
ezzel is erősítve a biodiverzitás-védelmi közösségi törekvéseket. A talajok – már előbb
is említett – mellőzöttsége itt is megfigyelhető: a LIFE+ keretében a Természet
és Biodiverzitás kategóriában 2002-ben és 2008-ban mindösszesen csak öt talaj
biodiverzitáshoz szorosan kapcsolódó projekt részesült támogatásban.9
2.2. Energia- és klímapolitika
A globális felmelegedés ellen tett intézkedések csak az energiapolitika
új alapokra helyezésével érhetik el céljukat. A fosszilis energiahordozók helyett
mindinkább a megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatására kell
összpontosítani. Ilyen többek között a biomassza termelés is, ami a jövőben vélhetően
egyre nagyobb mértékben érinti talajaink állapotát. Az EU 2001-ben fogadta el első
ilyen témájú irányelvét,10 amit időközben a 2009/28/EK irányelv11 váltott fel,
megteremtve a megújuló energiaforrásból származó energiatermelés ösztönzésének
egységes jogi alapjait. A Kiotói Jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően
ez megköveteli a tagállamoktól, hogy energiaigényük minél nagyobb hányadát megújuló
energiaforrásból fedezzék. Az irányelv közös keretet hoz létre a megújuló
energiaforrásokból előállított energia támogatására. Emellett a – korábban külön
irányelvben12 szabályozott – bioüzemanyagokra és folyékony bio-energiahordozókra
vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket és fenntarthatósági kritériumokat
is megállapítja. Az EU tagállamait nemzeti célkitűzések megállapítására kötelezi
a megújuló energiaforrásokból előállított energiának13 a teljes bruttó
energiafogyasztásban képviselt összarányára és a megújuló energiaforrásokból előállított
energiának a közlekedésben felhasznált részarányára vonatkozóan. A nemzeti
célkitűzéseknek összhangban kell lenni azzal, hogy 2020-ig megvalósuljon a megújuló
energiaforrásoknak a Közösség teljes bruttó energiafogyasztásában való részarányára
vonatkozóan előírt 20 %-os minimum célkitűzés.

Anne Turbé – Arianna De Toni – Patricia Benito – Patrick Lavelle – Perrine Lavelle – Nuria
Ruiz – Wim H. Van Der Putten – Eric Labouze – Shailendra Mudgal: Soil biodiversity: functions,
threats and tools for policy makers. Bio Intelligence Service, IRD, and NIOO, Report for the
European Commission’s DG Environment, 2010.
10 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/77/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a belső
villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról.
11 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló
energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK
irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről.
12 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/30/EK irányelve (2003. május 8.) a közlekedési
ágazatban a bio-üzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának
előmozdításáról.
13 Részletekért lásd Olajos István: Támogatási rendszereink és a megújuló energiák, Miskolc, Miskolci
Egyetem, 2013, 257.
9
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A tagállamok továbbá biztosítják, hogy a megújuló energiaforrásokból
előállított energiának a közlekedés valamennyi formájában felhasznált részaránya
2020-ban legalább az egyes tagállamokban közlekedési célra felhasznált végső
energiafogyasztás 10%-a legyen. Ezen célok elérése érdekében a tagállamok nemzeti
cselekvési tervek kidolgozása révén intézkedéseket vezetnek be, melyek célja az
energiahatékonyság, energiatakarékosság ösztönzése és a megújuló energiaforrásokból
előállított energia részarányának növelése. A fogalommeghatározások között
a biomasszát biológiailag lebontható hulladékként definiálja, ami a biohulladékok
energiatermelési célú felhasználását vetíti előre. Ezek komposztálási célú alkalmazása
például nagymértékben növelheti a talaj szervesanyag-tartalmát és alternatívául
szolgálhat olyan régiókban, ahol nem áll rendelkezésre más szerves eredetű talajjavító.
További talajokat érintő jelentősebb hatások a bioüzemanyag-gyártás alapjául szolgáló
növénytermesztés következtében lezajló földhasználatbeli változások kapcsán várhatók,
ugyanis ez egy újabb lendületet adhat a területek mezőgazdasági termelésbe vonásának.
A talajokra gyakorolt hatások azonban attól is függnek, hogy újabb természetes
élőhelyeket vagy a már korábban is mezőgazdaságilag hasznosított területeket
használják-e energianövények termesztésére. Előbbi esetben a talajok szervesanyagtartalmának, biodiverzitásának csökkenése várható, ellentétben az utóbbival,
ami vélhetően nem okozna számottevő változást a korábbi talajállapotokhoz képest.14
Az EU Éghajlatváltozási Programjainak15 keretén belül számos jogszabály
és intézkedés került már elfogadásra az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának
csökkentése érdekében, melyek közül néhány az ezt elősegítő, megfelelő talajművelési
és mezőgazdasági gyakorlatokkal kapcsolatos.16 Ugyanis a talaj szervesanyag-készletei,
mint hatalmas szén rezervoárok, nagymértékben befolyásolják a globális felmelegedést
és emellett jelentős hatást gyakorolnak a talaj szerkezetére és biodiverzitására egyaránt.
Ezért is fontos, hogy a talaj szervesanyag-tartalmát érintő döntések meghozatala
összetett szempontrendszer alapján történjen.

A terület uniós szabályozásának feldolgozásáról lásd Bányai Orsolya: Energiajog az ökológiai
fenntarthatóság szolgálatában, Debrecen, Dela Könyvkiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 2014,
275.; Fodor László: Klímavédelem az energiajogban, Budapest, Wolters Kluwer, 2014, 15-36.; Szilágyi
János Ede: Bevezetés az energiajogba, in: Szilágyi János Ede (szerk.): Környezetjog, Miskolc,
Novotni Alapitvány, 2010, 153-164.
15 Európai Éghajlatváltozási Program I. (2000-2004) és Európai Éghajlatváltozási Program II.
(2005-)
16 A II. Éghajlatváltozási Program mezőgazdasági munkacsoportja által elkészített jelentés jó
összefoglalást ad az ezzel kapcsolatos részletekről. European Climate Change Programme
(ECCP), Working Group Sinks Related to Agricultural Soils: Final Report, in:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eccp/second/docs/finalreport_agricsoils_en.pdf
(2017.10.25.)
14
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2.3. Hulladékpolitika
A hulladékgazdálkodás közösségi jogi kereteinek kialakítása egészen az 1970-es
évek közepéig nyúlik vissza, az első hulladék keretirányelv17 megszületéséig.
Az évtizedek alatt bekövetkező jelentős változások eredményeként a jelenleg hatályos
szabályozás központi elemévé a 2008/98/EK irányelv18 vált, amely
a hulladékgazdálkodás általános szabályait határozza meg.19 A direktíva megköveteli
a tagállamoktól, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében,
hogy a hulladékok ártalmatlanítása, illetve hasznosítása az emberi egészség és környezet
károsodása/veszélyeztetése nélkül legyen biztosított. A 13. cikkében a víz, levegő,
növény- és állatvilág mellett a talaj megőrzésének fontosságát is kiemeli. A talajokra
és azok élővilágára elsősorban az irányelv I-II. mellékletei által nevesített ártalmatlanítási
és hasznosítási műveletek jelenthetnek nagy kockázatot, amik a következők:
(1) Ártalmatlanítás: (a) Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba
(pl. hulladéklerakó stb.); (b) Talajban történő kezelés (pl. folyadékok vagy iszapok
talajban történő biológiai lebontása stb.); (c) Mély-injektálás (pl. szivattyúzható anyagok
kutakba, sódómokba vagy természetes üregekbe juttatása stb.); (d) Felszíni feltöltés
(pl. folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó vagy ülepítő
tavakban stb.); (e) Lerakás műszaki védelemmel (pl. elhelyezés fedett, szigetelt,
a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban stb.); (f) Hulladékégetés
szárazföldön
(2) Hasznosítás: (a) Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy
ökológiai szempontból előnyös.
A közösségi szabályozásban a hulladék egyre inkább, mint potenciális erőforrás
jelenik meg, ösztönözve annak valamilyen módon történő hasznosítását.
A hulladékhierarchiában20 foglalt sorrendnek megfelelően történő hulladékgazdálkodás
engedélyhez kötött, tervszerű folyamat, ami során szigorú garanciák (bejelentés,
adatszolgáltatás, nyilvántartás és tájékoztatás kötelezettsége, hatósági ellenőrzés stb.)
biztosítják a megfelelő működést.
Külön irányelvek21 rendelkeznek a hulladék talajban történő elhelyezésének,
a hulladéklerakásnak és a hulladékégetésnek a részletszabályairól. Fontos megjegyezni,
hogy a hulladéklerakás és -égetés, csak mint végső megoldások jelennek meg
a hulladékkezelési eljárások között. Ez utóbbi azonban a hulladékok egyfajta
hasznosításának tekinthető, ugyanis az égetéssel energia termelhető.

75/442/EGK irányelv a hulladékokról.
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.)
a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről.
19 Fontos megjegyezni, hogy a közösségi jogszabályok egyszerűsítése érdekében hulladékolajok
ártalmatlanításáról szóló 75/439/EGK és a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi
irányelv beépült a keretirányelvbe.
20 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 4. cikk
21 A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról és Az Európai
Parlament és a Tanács 2000/76/EK irányelve (2000. december 4.) a hulladékok égetéséről.
17
18
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Ez fejeződik ki abban is, hogy a keretirányelv által felállított
hulladékhierarchiában megelőzi a hulladékok ártalmatlanítását. A megalkotásuk óta
többször módosított irányelvek alapvető célja olyan követelmények megfogalmazása,
melyek alapjaiban határozzák meg a hulladékkezelés ezen formáinak sajátos szabályait.
Szigorú engedélyezési eljárásnak kell megelőzni egy-egy hulladéklerakó, illetve -égető
telep létrehozását, megszabva azok elhelyezését és működtetésük feltételeit. Továbbá
az üzemeltetés során folyamatos ellenőrzések révén kell biztosítani azok zavartalan,
környezetet nem veszélyeztető/károsító működését. Mindkét irányelv alapvető célként
tűzi ki, a hulladékkezelés következtében fellépő, talajokat érintő negatív hatások
megelőzését, illetve minimalizálását. Az azonban jól látszik, hogy a talaj védelme
elsősorban `csak´ a talajvíz, illetve a felszín alatti vizek megóvása érdekében kap
kitüntetett figyelmet.
A talaj szervesanyag-tartalmának szempontjából kiemelést érdemel még
az a közösségi törekvés, mely a hulladéklerakóba kerülő biológiailag lebontható
települési hulladék mennyiségének csökkentését tűzte ki célul. Ez megjelenik mind
a hulladék keretirányelvben, mind a hulladéklerakókról szóló direktívában egyaránt.
Így előrevetíthető, hogy a biohulladékok komposztálásának uniós szintű ösztönzése
a jövőben – az ártalmatlanítás egy lehetséges alternatívájaként – nagymértékben
hozzájárulhat a talajok szervesanyag-utánpótlásához és nem utolsósorban
az üvegházhatású gázkibocsátás csökkenéséhez is. Továbbá a téma fontosságát mutatja
az a tény is, hogy a Bizottság zöld könyvet22 és közleményt23 is kiadott a biohulladékgazdálkodásról, amivel a hulladék keretirányelv 22. cikkének eleget téve a biohulladékgazdálkodásra vonatkozó minimumkövetelmények megalkotását készítette elő.
A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása is külön irányelv24 hatálya alá
tartozik. A talaj és felszín alatti vizek szennyezése, illetve a szennyvíziszap nehézfém
koncentrációja révén nagymértékben csökkenhet a talaj biodiverzitása és ezáltal
termékenysége is. Többek között ezért is fontos, hogy a szennyvíziszap
felhasználásával, kezelésével kapcsolatban olyan alapvető rendelkezéseket,
határértékeket (nehézfémek: Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) tartalmaz, amiket a gazdák
nem hagyhatnak figyelmen kívül. Az uniós talajvédelem egyik korai megjelenési
formájaként is tekinthetünk erre az irányelvre, ugyanis preambulumában a következőt
fogalmazza meg: „ ... ennek az irányelvnek az is célja, hogy bizonyos kezdeti közösségi
intézkedéseket hozzon létre a talaj védelmére vonatkozóan”.

Zöld könyv az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról, COM (2008) 811
A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az Európai Unióban
a biohulladék-gazdálkodás terén meghozandó jövőbeni intézkedésekről, COM (2010) 235
24 A Tanács 86/278/EGK irányelve (1986. június 12.) a szennyvíziszap mezőgazdasági
felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről.
22
23
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2.4. Vízpolitika
Mivel a környezeti elemek nem kezelhetők egymástól függetlenül, nem
tekinthetünk el a vizeink nem megfelelő kezelése következtében fellépő
talajveszélyeztető tényezőktől sem. A közösségi vízügyi politika vázát képező
Víz Keretirányelv25 fő célkitűzése – amellett, hogy meghatározza az uniós vizek
mennyiségi és minőségi védelmének kereteit – minden felszíni és felszín alatti víztest jó
állapotának elérése, illetve fenntartása, kiemelve többek között a vízi ökoszisztémáktól
közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák védelmét is.26 A megfelelő vízgazdálkodás
eredményeként csökkenthető a víz okozta erózió, a talajtömörödés kockázata és az
áradásos/aszályos területek kiterjedése egyaránt. A vízvédelemnek emellett – a víztestek
jó ökológiai és minőségi állapotának elérésén keresztül – jelentős szerepe van a talajok
szennyezésének megakadályozásában is.27 További kiemelkedő jelentősége
a Víz Keretirányelvnek, hogy a víz védelme érdekében a tagállamokat olyan
intézkedések meghozatalára ösztönzi, amik közvetett módon elősegítik a termőtalajok
megóvását is. Többek között jó példa erre a felszíni és felszín alatti vizek
agrárterületekről származó pont és diffúz szennyezések elleni védelme. Kiemelt
figyelmet érdemel az a hazánkban is érvényesülő tendencia, miszerint egyre nagyobb
mértékű az illegális kútfúrások száma. Egy 2014. évi ombudsmani jelentés28 szerint ezek
jellemzően háztartási vízigényt kielégítő, valamint mezőgazdasági öntözés céljára
létesített kutak.29 A jövő nemzedékek szószólója nemrég megjelent elvi
állásfoglalásában30 is ezzel kapcsolatos aggodalmának ad hangot egy olyan
törvényjavaslat31 kapcsán, mely lehetővé tenné akár 80 méter mélységű háztartási célú
kutak létesítését engedély és bejelentés nélkül. Ezek amellett, hogy veszélyeztetik
a fenntartható vízgazdálkodást, nagymértékben megnövelik a víz- és talajszennyezés
kockázatát és adott esetben jelentősen csökkentik az eredményes kármentesítés
valószínűségét is, sokszor teljesen ellehetetlenítve azt.
Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika
terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról.
26 Uo. 1. cikk
27 Szilágyi János Ede: Current challenges concerning the law of water services in Hungary, Lex et
Scientia, 2016/1, 72-79.; Szilágyi János Ede: Vízjog, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2013, 110-140.;
Szilágyi János Ede: Az EU és Magyarország vízstratégiája, Publicationes Universitatis Miskolciensis
Sectio Juridica et Politica, 2013/31, 477-480., 483-488.; Szilágyi János Ede: A vizek védelmének jogi
alapjai az EU vízvédelmi jogában, Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica,
2012/30/2, 577-599.
28 Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének
Közös Jelentése az AJB-5376/2014. számú ügyben, Budapest, 2014.
29 Erről lásd még Szilágyi János Ede: Aktualitások a mezőgazdasági vízjog köréből, in: Gellén
Klára (szerk.): Honori et virtuti, Szeged, Iurisperitus, 2017, 433-434.
30 A jövő nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása a felszín alatti vizek védelmében, in:
http://www.ajbh.hu/documents/10180/2704088/Elvi+%C3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1s
+a+felsz%C3%ADn+alatti+vizek+v%C3%A9delm%C3%A9ben.pdf (2017.10.25.)
31 T/15373 számú módosító törvényjavaslat: Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő
módosításáról
25
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Ehhez kötődik szorosan az ún. Nitrát Irányelv32 is, melynek célja az emberi
egészség és vízi ökoszisztémák megóvása a – főként mezőgazdasági eredetű –
nitrátszennyezésekkel szemben. Ezt elsősorban az agrárterületekre kijuttatott nitrogén
műtrágyák és szerves trágyák mennyiségének korlátozásával kívánja elérni. Továbbá
megköveteli, hogy a szerves és hígtrágya tárolása ne a környezetet, elsősorban a felszín
alatti és felszíni vizeket veszélyeztető, illetve károsító módon történjen. A tagállamoktól
elvárja, hogy jelöljenek ki ún. Nitrátérzékeny területeket (`Nitrate Vulnerable Zones´)
és dolgozzanak ki cselekvési programokat a nitrátszennyezés csökkentése érdekében.33
Tehát a nitrátérzékeny területeken a gazdálkodók a cselekvési programmal összhangban
végezhetik tevékenységüket és számos intézkedés megtételére kötelezhetők a tagállam
által kidolgozott – Bizottság által elfogadott – ún. helyes mezőgazdasági gyakorlatnak
megfelelően. Egy az EU 15 tagállamára kiterjedő jelentés szerint 2000-2003 között
a nitrogén műtrágya alkalmazása 6%-kal, a foszfáté 15%-kal csökkent az 1996-1999
közötti időszakhoz képest.34 Az irányelv a talajok nitrát- és foszfátterhelésének
csökkentésével pozitív hatást jelenthet a talaj biodiverzitására is. Egyes előrejelzések
szerint a műtrágya input csökkenéséből eredő primer produkcióesés vélhetően nem
befolyásolja nagymértékben a talajban kötött szén mennyiségét, tehát nem veszélyezteti
a klímaváltozás elleni küzdelem sikerességét és a talajvédelem célkitűzéseit sem.35
De jelentős szerepe van a Víz Keretirányelv céljainak megvalósulását segítő
további irányelveknek36 is, melyek a vízi környezetbe kibocsátott egyes veszélyes
anyagok által okozott szennyezésről szólnak. Mellékleteikben megtalálhatók felsorolva
azok a veszélyes anyagok, melyek kibocsátása tiltott (1. lista), illetve korlátozott (2. lista).
Továbbá említést érdemelnek egyes sajátos vízhasználathoz kötődő követelményeket
megfogalmazó jogforrások is, ugyanis közvetett módon ezeken keresztül
is érvényesülhetnek talajvédelmi érdekek.

A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről.
33 A direktíva azonban felmentést ad a területek kijelölése alól azon tagállamoknak, amelyek a
cselekvési programokat ezen irányelvvel összhangban teljes területükön alkalmazzák.
34 René Schils – Peter Kuikman – Jari Liski – Marcel Van Oijen – Pete Smith – Jim Webb –
Jukka Alm – Somogyi Zoltan – Jan Van Den Akker – Mike Billett – Bridget Emmett – Chris
Evans – Marcus Lindner – Taru Palosuo – Patricia Bellamy – Robert Jandl – Ronald Hiederer:
Review of existing information on the interrelations between soil and climate change. ClimSoil Final Report.
European Communities, 2008.
35 Barbara Hudec – Carolin Kaufmann – Ruta Landgrebe-Trinkunaite – Sandra Naumann:
Evaluation of soil protection aspects in certain programmes of measures adopted by Member States. European
Commission’s DG Environment, 2007.
36 Az Európai Parlament és a Tanács2006/11/EK irányelve (2006. február 15.) a Közösség vízi
környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről és Az Európai
Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín alatti vizek
szennyezés és állapotromlás elleni védelméről.
32
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Ilyen például az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK,37
a fürdővizek minőségéről szóló 2006/7/EK38 és a települési szennyvíz kezeléséről szóló
irányelv39 is. Ez utóbbi amellett, hogy meghatározza a szennyvíztisztítás technológiai
követelményeit, szabályokat fogalmaz meg a szennyvíziszapra vonatkozóan is,
de a felhasználásával kapcsolatosan nem tartalmaz rendelkezéseket. A mezőgazdasági
területen történő felhasználást a már említett 86/278/EGK irányelv szabályozza,
ugyanakkor a nem mezőgazdasági területekre vonatkozóan máig nem született uniós
jogszabály.
2.5. Levegőpolitika
A talajszennyezés nemcsak vízen keresztül, de a légkörből is megtörténhet,
melynek legjellemzőbb formái a száraz és nedves ülepedés. A talajvédelem
szempontjából ezért is fontosak azok a közösségi joganyagban fellelhető jogszabályok,
melyek célja elsősorban a levegőminőség védelme. A szabályozás központi elemét
az 1992-ben elfogadott Levegőminőség-védelmi Keretirányelv40 képezte, mely többek
között leírta a legfontosabb alapelveket és meghatározta a levegőminőség vizsgálatának
és védelmének kereteit az EU-ban. Az uniós levegőtisztaság-védelem további pilléreit
a keretirányelvet kiegészítő ún. leányirányelvek41 adták, melyek egyes veszélyes anyagok
légkörbe jutásával kapcsolatban fogalmaztak meg elveket, követelményeket,
levegőminőségi határértékeket. Azonban figyelemmel a legfrissebb egészségügyi
és tudományos eredményekre és a tagállamok tapasztalataira, 2008-ban megújították
a keretirányelvet és egységes szerkezetbe foglalták az első három leányirányelvvel.42
Erre többek között az érthetőség, az egyszerűsítés és az igazgatás hatékonysága
érdekében volt szükség.

A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz
minőségéről.
38 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/7/EK irányelve (2006. február 15.) a fürdővizek
minőségéről és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
39 A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről.
40 A Tanács 96/62/EK irányelve (1996. szeptember 27.) a környezeti levegő minőségének
vizsgálatáról és ellenőrzéséről.
41 I. leányirányelv: A Tanács 1999/30/EK irányelve (1999. április 22.) a környezeti levegőben
lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó
határértékekről. II. leányirányelv: Az Európai Parlament és a Tanács 2000/69/EK irányelve
(2000. november 16.) a környezeti levegőben található benzolra és szén-monoxidra vonatkozó
határértékekről. III. leányirányelv: Az Európai Parlament és a Tanács 2002/3/EK irányelve
(2002. február 12.) a környezeti levegő ózontartalmáról. IV. leányirányelv: Az Európai Parlament
és a Tanács 2004/107/EK irányelve (2004. december 15.) a környezeti levegőben található
arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről.
42 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti
levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról.
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A tagállamokat a határértékek betartása, a levegő minőségének javítása, illetve
fenntartása érdekében különböző intézkedések megtételére kötelezi. A tagállamok
zónákat és agglomerációkat jelölnek ki területükön, ahol az irányelv rendelkezéseinek
megfelelően rendszeres levegőminőség méréseket és vizsgálatokat végeznek. Azokon
a területeken, ahol fennáll a határérték és/vagy a riasztási küszöbérték túllépésének
veszélye, a tagállamok rövid távú cselekvési tervet dolgoznak ki, melyben ismertetik
a meghozandó intézkedéseket43 a veszély elhárítása, valamint a bekövetkező esemény
időtartamának csökkentése érdekében. Amennyiben a szennyezési szintek bármely
helyen meghaladják a küszöbértéket, levegőminőségi tervek életbe léptetésével
intézkedéseket eszközölnek a levegőminőség javítására. A nemzeti hatóságoknak
továbbá gondoskodniuk kell a nyilvánosság (lakosság, környezetvédelmi,
fogyasztóvédelmi és egyéb érintett szervezetek) megfelelő tájékoztatásáról is, a nemzeti
kormányoknak pedig éves jelentéstételi kötelezettségük van a jogszabály hatálya alá
tartozó valamennyi szennyező anyagról.
Talajvédelmi szempontból legfontosabb szennyezőknek a nehézfémek, kéndioxid, nitrogén-oxidok, policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) és a poliklórozott
bifenilek (PCB) tekinthetők. Az ezekkel kapcsolatos részletszabályok tehát –
a nehézfémek és a PAH-ok kivételével – a már említett 2008/50/EK irányelv részét
képezik. Ezzel szemben a negyedik leányirányelv megőrizte önállóságát és mind a mai
napig nagy jelentőséggel bír, ugyanis az arzén, kadmium, higany és nikkel a környezeti
levegőben található szennyeződéskoncentráción túl, ülepedés útján a talajban és így
a talajvízben való felhalmozódással komoly hatást gyakorolnak az emberi egészségre –
ideértve a táplálékláncot is – és a környezetre egyaránt. Rendelkezik a szennyezőanyagtartalomra vonatkozó célértékekről és a szükséges intézkedések meghozatalára kötelezi
a tagállamokat az emberi egészségre és a környezet egészére gyakorolt káros hatások
elkerülése, megelőzése vagy csökkentése érdekében.
2.6. Ipari kibocsátások, vegyi és termésnövelő anyagok
A levegőbe, vízbe vagy a talajba történő kibocsátások egymástól független
csökkentésére vonatkozó, eltérő megközelítések a környezet egészének védelme helyett
a szennyezés egyik környezeti elemből a másikba való átkerülését segíthetik elő.
Ezért indokolt egy olyan integrált megközelítés kialakítása, amely a levegőbe, a vízbe
és a talajba történő kibocsátások megelőzését és csökkentését, a hulladékgazdálkodást,
az energiahatékonyságot és a baleset-megelőzést is magában foglalja.

A tervek például előírhatnak intézkedéseket bizonyos tevékenységek (pl.: közúti forgalom,
az építkezési munkák, bizonyos ipari tevékenységek) szabályozására, és amennyiben szükséges,
felfüggesztésére, amelyek hozzájárulnak a határértékek, célértékek vagy riasztási küszöbértékek
túllépéséhez.
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Ennek elérésére hivatott az ún. IPPC Irányelv,44 melynek alapja, hogy a nagy
szennyezőanyag-kibocsátású ipari létesítmények45 egyetlen, az összes környezeti elemre
vonatkozó terhelést szabályozó engedélyt kapnak. Az engedélynek eszerint tartalmaznia
kell: (1) a környezet egészének magas szintű védelméhez, valamint annak biztosításához
szükséges intézkedéseket az általános elveknek megfelelően; (2) a szennyező anyagok
kibocsátási határértékeit, vagy az ezzel egyenértékű paramétereket, műszaki
intézkedéseket; (3) a talaj és a felszín alatti víz védelmét célzó megfelelő előírásokat,
illetve (4) az ellenőrzési követelményeket. Az engedély feltételeit az elérhető legjobb
technikák alapján kell meghatározni. Ha az ipari tevékenység veszélyes anyagok
felhasználása, előállítása vagy kibocsátása révén magában hordozza a talaj és a felszín
alatti vizek szennyeződésének lehetőségét a létesítmény telephelyén, az üzemeltetőnek
az üzembe helyezés előtt vagy a létesítmény engedélyének frissítése előtt ún. alapállapotjelentést kell készítenie, és azt be kell nyújtania az illetékes hatóságnak. Alapvető
monitoring követelményként a talajok esetében legalább 10 évenkénti időszakos
ellenőrzést ír elő a direktíva, feltéve, ha az illetékes hatóság nem rendelkezik másképp. 46
Amennyiben az alapállapot-jelentésben rögzített állapothoz viszonyítva a létesítmény
a szóban forgó veszélyes anyagok kibocsátásával jelentős mértékű szennyezést okozott
a talajban vagy a felszín alatti vizekben, az üzemeltető ezen állapot helyreállítása
érdekében megteszi a szennyeződés kezeléséhez szükséges intézkedéseket.47 Az irányelv
preambuluma kihangsúlyozza, hogy többek között a talajvédelmi szempontok
érvényesülése is - tekintettel az EU talajvédelemre vonatkozó tematikus stratégiájára48 indokolta a korábbi jogszabály49 felülvizsgálatát. Azonban az Európai Szennyezőanyagkibocsátási és Hulladékszállítási Nyilvántartás 2009. évi adatai alapján még mindig elég
alacsony azoknak az eseteknek a száma, amik szennyező anyagok talajba történő
kibocsátásáról számolnak be (144), ahhoz képest, hogy csaknem 3000 létesítmény
jelentett vízbe és több mint 11000 létesítmény levegőbe történő kibocsátást.50
Számos potenciálisan környezetszennyező tevékenység azonban nem esik az ipari
kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá, mivel az csak a működő létesítményekre
vonatkozik.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari
kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése).
45 Az irányelv I. melléklete alapján ilyenek például: fémfeldolgozó, kohászati, vegyi anyaggyártó,
hulladékkezelő létesítmények, állattartó telepek stb.
46 Uo. 16. cikk
47 Uo. 22. cikk
48 A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - A talajvédelemről szóló tematikus stratégia,
SEC (2006) 620, SEC (2006) 1165, COM/2006/0231 végleges
49 A Tanács 96/61/EK irányelve (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált
megelőzéséről és csökkentéséről.
50 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A talajvédelemről szóló tematikus stratégia
végrehajtása és a folyamatban lévő tevékenységek, COM/2012/046
44
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A vegyi anyagok közül talán a növényvédő szerek gyakorolják a legnagyobb
hatást talajaink állapotára, ugyanis perzisztenciájuk, toxicitásuk és a bioakkumuláció
révén jelentős mértékben veszélyeztetik az élő szervezeteket. Az ezzel kapcsolatos
közösségi szabályozás első állomásának a 79/117/EK irányelv51 tekinthető, amit
azonban – az 1991-ben elfogadott növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló
irányelvvel52 együtt – egy 2009. évi rendelet53 helyezett hatályon kívül. A rendelet célja,
hogy biztosítsa mind az emberek és állatok egészségének, mind a környezetnek a magas
szintű védelmét, és hogy javítsa a belső piac működését a növényvédő szerek
forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok harmonizálásával, és ezzel egyidejűleg
a mezőgazdasági termelés fokozásával. Fontos rendelkezéseket tartalmaz a növényvédő
szerek EU-ban történő értékesítésének, alkalmazásának és ellenőrzésének
engedélyezésével kapcsolatban. Előírásokat fogalmaz meg továbbá a növényvédő szerek
összetételére és az engedélyezést megelőző, a környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt hatást megállapító kockázatelemzésre. Megadja a peszticidekben
felhasználható hatóanyagok körét és az új hatóanyag bevezetésére vonatkozó eljárást.
A növényvédő szerekkel szemben támasztott alapvető elvárás, hogy az ne terhelje
elfogadhatatlan mértékben a környezetet, különös tekintettel az alábbi szempontokra:
(1) peszticid további sorsa és eloszlása a környezetben, különösen a felszíni vizek,
ideértve a torkolati és parti vizeket is, a felszín alatti vizek, valamint a levegő és a talaj
szennyezését illetően, figyelembe véve a nagy hatótávolságú környezeti szállítást
követően a felhasználásától távol eső helyszíneket; (2) a nem célszervezetekre gyakorolt
hatása, beleértve az e fajok viselkedésére gyakorolt hatást; (3) a biológiai sokféleségre
és az ökoszisztémára gyakorolt hatása. Fontos kiemelni két további rendeletet, amelyek
a hatóanyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási követelményeket
határozzák meg.54 Ennek részeként kiterjedt vizsgálatokat kell végezni többek között
a peszticid talajra, talaj élővilágra gyakorolt hatásait illetően is, melyeket mellékleteikben
részletesen fel is sorolnak (1. tábla). A rendeletekben megállapított követelmények
minimális adatszolgáltatási kötelezettséget jelentenek.

A Tanács 79/117/EGK irányelve (1978. december 21.) a meghatározott hatóanyagokat
tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról.
52 A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba
hozataláról.
53 Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.)
a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK
tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről.
54 A Bizottság 283/2013/EU rendelete (2013. március 1.) a növényvédő szerek forgalomba
hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében
a hatóanyagokra vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról és a Bizottság
284/2013/EU rendelete (2013. március 1.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a növényvédő szerekre
vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról.
51
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A termék sorsa és viselkedése a környezetben
Nem célzott szervezetekre (pl.: talajmikrobák,
ízeltlábúak, földigiliszták) gyakorolt hatása

1. tábla
A talajt és annak élővilágát leginkább érintő, növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási
követelmények a 284/2013/EU rendelet alapján.

A növényvédő szerekkel kapcsolatos uniós szabályozást a Bizottság 2006-ban
kiadott „Tematikus stratégia a peszticidek fenntartható használatáról” című közleménye55 és az
ebben megfogalmazottaknak eleget tevő 2009/128/EK irányelv56 teszi teljessé.
A közlemény szerint a peszticidek használata miatti kockázatok csökkentése
és a nemkívánatos hatások megelőzése érdekében tett valamennyi erőfeszítés ellenére
még mindig nem kívánt mennyiségű peszticid található a környezeti közegekben,
különösen a talajban és a vízben. Ezért elengedhetetlenül fontos ösztönözni az ésszerű
és pontos peszticid-használatot, valamint a megfelelő termény- és talajgazdálkodási
gyakorlatokat. Az irányelv ennek érdekében olyan keretet hoz létre, amelynek célja a
peszticidek fenntartható használatának elérése azok emberi egészségre és környezetre
jelentett veszélyének és kifejtett hatásának csökkentése által, valamint az integrált
növényvédelem és az alternatív megközelítések vagy technikák előmozdítása révén.
A III. mellékletében például lefekteti az integrált növényvédelem általános elveit
és előírja, hogy a károsítók megjelenésének megelőzése vagy megsemmisítése érdekében
előnyben kell részesíteni a következő megoldásokat: (1) vetésforgó; (2) megfelelő
termesztési technikák alkalmazása (pl.: kései vetés, vetési időpont és sűrűség, alávetés,
kímélő talajművelés, metszés és direkt vetés); (3) adott esetben rezisztens/toleráns
növényfajták, standard/fémzárolt vetőmagok és szaporítóanyagok használata;
(4) kiegyensúlyozott trágyázási, meszezési és öntözési/vízelvezetési gyakorlatok
alkalmazása; (5) a károsítók elterjedésének megakadályozása higiéniai intézkedések
révén (pl. a gépek és berendezések rendszeres tisztításával); (6) a fontos hasznos
szervezetek védelme és erősítése, pl. megfelelő növényvédelmi intézkedésekkel vagy
a termelőhelyeken belül és kívül ökológiai infrastruktúrák alkalmazásával.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdaságiés
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Tematikus stratégia a peszticidek fenntartható
használatáról, COM (2006) 372
56 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) a peszticidek
fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról.
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Mindenképp fontos még megemlíteni – a legutóbb 2010-ben módosított –
perzisztens szerves szennyezőkről (POP) szóló irányelvet,57 ugyanis a környezetben
tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok nem felhasználható vagy gondatlanul
kezelt készletei súlyosan veszélyeztethetik a környezetet és az emberi egészséget, például
a talaj és a felszín alatti víz szennyezése révén. Továbbá kiemelendő az ún.
REACH rendelet58 is, mely alapvető jelentőségű rendelkezéseket tartalmaz a vegyi
anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról.
A biztonságos és megfelelő minőségű élelmiszer előállítás folyamatában
ellenőrizni szükséges a növénytermesztés során felhasznált anyagokat, így a talajba vagy
növényre juttatott termésnövelő anyagokat is. Alkalmazásuk során biztosítani kell, hogy
ne jelentsenek veszélyt és ne okozzanak kedvezőtlen hatást az egészségre
és környezetre, beleértve a talajt is. A biztonságos és körültekintő felhasználás
érdekében születtek meg a termésnövelő anyagok forgalomba hozatalának és
felhasználásának uniós szabályai. Ilyen a napjainkig többször módosított
2003/2003/EK rendelet59 is, melynek célja az ún. EK műtrágyák (Európai Közösségi
műtrágyák) kereskedelmi forgalmazására vonatkozó rendelkezések rögzítése. A rendelet
a címkézési és csomagolási szabályok mellett kitér a műtrágyák minőségi
követelményeire is, különös tekintettel a hatóanyagra, az oldhatóságra
és szemcseméretre.
2.7. Környezeti hatásvizsgálat és környezeti menedzsment (EMAS)
A környezeti hatásvizsgálatok célja, annak megállapítása, hogy bizonyos
tevékenységek megvalósítása vélhetően milyen környezeti hatással, illetve kockázattal
jár. Az EU 1985-ben fogadta el ezzel kapcsolatosan az első irányelvet,60 ami az elmúlt
három évtizedben többször is módosult. Egy 2009. évi bizottsági jelentés61 kiemelte
az irányelv erősségeit, és azokat a területeket, amikben javulást kell elérni. Ezt követően
megindult a jogszabály felülvizsgálata, melyet széles társadalmi konzultáció előzött meg.

Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben
tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról.
58 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint
a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi
irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv
hatályon kívül helyezéséről.
59 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.)
a műtrágyákról.
60 A Tanács 85/337/EGK irányelve (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról.
61 A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a KHV-irányelv alkalmazásáról
és hatékonyságáról (a 97/11/EK és a 2003/35/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK
irányelv), COM(2009) 378.
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A revízió szükségét mindenekelőtt a 30 év alatt felhalmozott tapasztalatok
és az EU bírósági esetjog beépítése, illetve az időközben jelentős változásokon átesett
uniós jogszabályok figyelembe vétele indokolta. Ennek eredményeként született meg
az irányelv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, kodifikált változata,62
amin azóta a 2014/52/EU direktíva63 eszközölt némi változtatást. A 3. cikkben előírja
minden egyedi esetre vonatkozóan az egyes projektek közvetett és közvetlen hatásainak
azonosítását és értékelését a következő tényezőkre: (1) a lakosságra és az emberi
egészségre; (2) a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a 92/43/EGK irányelv és
a 2009/147/EK irányelv alapján védett fajokra és élőhelyekre; (3) a földterületre,
a talajra, a vizekre, a levegőre és az éghajlatra; (4) az anyagi javakra, a kulturális
örökségre és a tájra; illetve (5) ezek kölcsönhatására. Az irányelv I. melléklete sorolja fel
azokat a tevékenységeket, melyek minden esetben hatásvizsgálat-kötelesek, míg
II. melléklete azokat a projekteket, melyek esetében a tagállamok diszkrecionális joga
a környezeti hatásvizsgálat kötelezettségének előírása a III. mellékletben meghatározott
kritériumoknak megfelelően. Az irányelv tehát elsősorban az eljárásrendet szabályozza,
konkrét szakmai követelményeket nem fogalmaz meg. Fontos megemlíteni, hogy
a 2014. évi módosítás révén jelentős mértékben erősödött a talaj, mint természeti
erőforrás, szerepe a környezeti hatásvizsgálat során, amit többek között jól mutat az
irányelv preambulumának alábbi bekezdése is: „A talajvédelmi tematikus stratégia című,
2006. szeptember 22-i bizottsági közlemény és az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának
ütemterve kiemeli a talaj mint erőforrás fenntartható használatának fontosságát, valamint azt, hogy
foglalkozni kell a lakott területek kiterjedésének fenntarthatatlan növekedésével (`területelvonás´).
Az Egyesült Nemzetek égisze alatt 2012. június 20-22-én Rio de Janeiróban megtartott
fenntarthatósági konferencia záróokmánya elismeri a helyes területgazdálkodás (a talajjal való
gazdálkodást is ideértve) gazdasági és társadalmi jelentőségét, valamint a földterületek
állapotromlásának visszafordítására irányuló sürgős fellépés szükségességét. Ezért a közés a magánprojekteknek számításba kell venniük és korlátozniuk kell azokat a hatásaikat,
amelyeket a földterületekre és ezen belül különösen a területelvonásra, valamint a talajra és ezen belül
különösen a szervesanyag-tartalomra, az erózióra, a tömörödésre és a talajlezárásra gyakorolnak; e
tekintetben a megfelelő nemzeti, regionális és helyi szintű területhasznosítási tervek és politikák is
relevánsak.” Azonban azt fontos megjegyezni, hogy a tagállamoknak az irányelv
átültetéséhez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket 2017. május
16-ig kellett hatályba léptetniük, így ezek az erősebb talajvédelmi garanciák csak később
éreztethetik jótékony hatásukat.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes közés magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról.
63 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/52/EU irányelve (2014. április 16.) az egyes köz- és
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv
módosításáról.
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Hasonló szerepet tölt be az ún. stratégiai környezeti hatásvizsgálat is, melynek
célja a környezeti szempontok érvényre juttatása különböző tervek és programok
kidolgozása során, illetve azok elfogadása vagy jogalkotási eljárásra bocsátása előtt.
Az erre vonatkozó irányelv64 ugyanis előírja az egyes tervezés alatt álló politikák
és programok várható környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatát. Emellett folyamatos
ellenőrzési, jelentési és tájékoztatási kötelezettség is terheli a tagállamokat, ugyanis
figyelemmel kell kísérniük a tervek és programok végrehajtásának jelentős környezeti
hatásait, többek közt azért, hogy korai szakaszban azonosíthassák az előre nem látható
kedvezőtlen hatásokat és megtehessék a megfelelő korrekciós intézkedéseket.
Nem hanyagolhatók el a vállalkozások és egyes iparágak gazdasági tevékenysége
során fellépő környezeti hatások sem. Az EU a környezeti menedzsment területének
közösségi jogi szabályozásával lehetőséget biztosít ezen entitásoknak környezeti
teljesítményük javítására.65 Ennek alapjait az 1992-ben bevezetett és azóta többször
felülvizsgált EU EMAS rendelet66 teremtette meg. A rendelet a környezetbarát
gazdasági működést környezetvédelmi vezetési rendszerek kialakítása és alkalmazása,
azok teljesítményének szisztematikus, objektív és rendszeres időközönkénti értékelése,
a környezeti teljesítményre vonatkozó tájékoztatás, a nyilvánossággal és más érdekelt
felekkel folytatott nyílt párbeszéd, valamint a szervezetek munkavállalóinak aktív
bevonása és megfelelő képzése révén kívánja elérni. Az I. mellékletében külön
megemlíti a földhasználatot és talajszennyezést, a természeti erőforrások
és nyersanyagok felhasználását, valamint a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásokat,
mint közvetlen környezeti tényezőket, amiket működése során minden szervezetnek
figyelembe kell vennie.
Az ökocímkék és környezetbarát termékjelzések alkalmazása a tudatos
fogyasztói magatartás kialakításával ugyancsak segíti a környezetkímélő gazdálkodási
formák szélesebb körű terjesztését, ami nagymértékben hozzájárul az ökoszisztémákat
érő környezeti terhelés minimalizálásához. A gazdálkodóknak ugyanis olyan
követelményrendszernek kell megfelelniük, melyek alapvető célja a természeti
erőforrásokkal való észszerű gazdálkodás. A közösségi szabályozás keretét
a 834/2007/EK tanácsi rendelet67 jelöli ki, mely többek között tartalmazza az ökológiai
termelésre alkalmazandó főbb célokat és általános elveket, valamint ismerteti
a termelésre, a címkézésre, az ellenőrzésre vonatkozó alapvető szabályokat. Meglepően
előremutató szabályokat találunk a talajokkal kapcsolatos gazdálkodást illetően,
ami modern talajvédelmi szemléletről árulkodik.
Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) bizonyos tervek
és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról.
65 Fontos kihangsúlyozni, hogy a rendszer önkéntes alapú, az EMAS rendelet a vállalkozások
számára nem kötelező.
66 Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete (2009. november 25.)
a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való
önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK
bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről.
67 A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai
termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
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Az irányelv preambuluma például többször is kiemeli a talajtermékenység
megőrzésének és a talajerózió megelőzésének fontosságát. Ezeket többek között az
ökológiai termelés révén látja biztosítottnak, amelynek célja olyan fenntartható
mezőgazdasági igazgatási rendszerek létrehozása, amelyek: (a) tiszteletben tartják
a természeti rendszereket és ciklusokat, valamint fenntartják és erősítik a talaj, a víz,
a növények és az állatok egészségét, továbbá a közöttük fennálló egyensúlyt;
(b) hozzájárulnak a magas szintű biológiai sokféleséghez; (c) felelősen használják
az energiát és a természeti erőforrásokat, úgymint a vizet, a talajt, a szerves anyagokat
és a levegőt.
A gazdálkodásra alkalmazandó konkrét elvek között szerepel a talaj
élővilágának, valamint a talaj természetes termőképességének, a talaj stabilitásának
és a talaj biodiverzitásának fenntartása és erősítése, a talajtömörödés és a talajerózió
megelőzése és az ellene való küzdelem, továbbá a növényeknek elsősorban a talaj
ökoszisztémáján keresztüli táplálása. További hasonló szabályok fogalmazódnak meg
a növénytermesztésre és állattartásra vonatkozó rendelkezések között is (2. tábla).
Növénytermesztési szabályok
az ökológiai növénytermesztés során olyan
földművelési és növénytermesztési gyakorlatot
kell alkalmazni, amely fenntartja vagy növeli a
talaj szervesanyag-tartalmát, fokozza a
talajstabilitást és a talaj biodiverzitását, valamint
megelőzi a talajtömörödést és a talajeróziót

Állattartási szabályok
az állatok számára folyamatos hozzáférést kell
biztosítani szabadtéri területhez, lehetőleg
legelőhöz, amennyiben az időjárási viszonyok
és a talaj állapota ezt megengedi; kivéve, ha az
emberi és állati egészség védelmével
kapcsolatosan
korlátozásokat
és
kötelezettségeket
írnak
elő
közösségi
jogszabályok alapján

a talaj termőképességét és biológiai aktivitását
többéves vetésforgóval kell fenntartani és
növelni, amely magában foglalja a pillangósokat az állatok számát úgy kell korlátozni, hogy
és más zöldtrágya-növényeket, valamint az minimális legyen az állatok által okozott
állati szerves trágya vagy az ökológiai túllegelés, talajtaposási kár, erózió vagy a
termelésből származó - mindkét esetben trágyájuk szétszóródása általi szennyezés
lehetőség szerint komposztált - szerves
anyagok alkalmazásával
2. tábla
A talajvédelmi szempontból legjelentősebb növénytermesztésre és állattartásra vonatkozó szabályok a
834/2007/EK rendelet alapján.

Összességében tehát megállapítható, hogy az irányelvben megfogalmazott
művelési technikák jótékony hatással vannak a talajra és annak élővilágára egyaránt.
Azonban ha azt nézzük, hogy az EU mezőgazdaságilag hasznosított területeinek csak
6,2 %-án folytatnak jelenleg ökológiai gazdálkodást, nem beszélhetünk általános
jelenségről. Annak ellenére, hogy az utóbbi években folyamatos növekedés volt
megfigyelhető, ami remélhetőleg a jövőben is folytatódik majd.68
Eurostat, 2015: Ökológiai gazdálkodási statisztikák, in: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Organic_farming_statistics (2017.10.25.)
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3. Közös mezőgazdasági politika (KAP)
Európa területének jelentős hányadán mezőgazdasági termelés folyik, ami
tájaink és élőhelyeink állapotán keresztül nagymértékben befolyásolja többek között
a talajt is. Az itt végzett agrártevékenységek, művelési módok meghatározásakor tehát
nem hagyhatók figyelmen kívül a környezet- és természetvédelmi szempontok sem.
Az EU Bizottság által 2001-ben kiadott Biodiverzitás Akcióterv (Biodiversity Action
Plan for Agriculture) például olyan – a Közös Agrár Politika (CAP-Common
Agricultural Policy) részeként elfogadott – agrár-környezetvédelmi intézkedések és
kompenzációs támogatások bevezetését sürgeti, amik a környezetbarát és fenntartható
gazdálkodási módok és rendszerek alkalmazására ösztönzik a gazdálkodókat.
Ilyen – a talaj biodiverzitására és szerves anyag háztartására jótékonyan ható –
intézkedések lehetnek többek között a talajkímélő művelés (`conservation tillage´),
ökológiai gazdálkodás, integrált növénytermesztés, extenzív termelési módok
támogatása; műtrágyák, rovarölő- és növényvédőszerek használatának korlátozása stb.
A KAP ezt a kölcsönös megfeleltetés (`cross compliance´) rendszerén keresztül
valósítja meg, amit egy – ma már nem hatályos – 2003. évi tanácsi rendelet69 vezetett be,
azonban az alkalmazása csak 2005-ben vált kötelezővé. Ennek lényege, hogy
a közvetlen kifizetésben részesülő mezőgazdasági termelő köteles betartani bizonyos
jogszabályba foglalt gazdálkodási követelményeket (`statutory management
requirements´) meghatározott időbeli ütemezés szerint, továbbá a mezőgazdasági
földterületek jó környezeti és ökológiai állapotára vonatkozó előírásokat (`good
agricultural and environmental conditions´).70
Amennyiben a gazdálkodó ezeket neki közvetlenül felróható cselekmény vagy
mulasztás következtében nem tartja be, az előírások megsértésének naptári évében
számára nyújtandó közvetlen kifizetések teljes összegét csökkenteni vagy törölni kell.71

A Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe
tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági
termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK,
1452/2001/EK,
1453/2001/EK,
1454/2001/EK,
1868/94/EK,
1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról.
70 További részletekért lásd Csák Csilla – Jakab Nóra: The Hungarian National Report on
Agriculture and the requirements of a sustainable development, Agrár- és Környezetjog, 2012/12,
68-72.; Horváth Gergely: Az agrár-környezetvédelmi jog speciális részterületei, Jog, Állam,
Politika, 2009/2, 80-101.; Lubóczki Katalin – Olajos István: Legislatione estera: Agricultural
problems from the post to future in Hungary, Rivista di Diritto Agrario: Agricoltura - alimentazione –
Ambiente, 2010/4, 716-726.; Olajos István – Raisz Anikó: The Hungarian National Report on
Scientific and Practical Development of Rural Law in the EU, in States and in the WTO, Agrárés Környezetjog, 2010/8, 41-42.; Raisz Anikó – Szilágyi János Ede: Development of agricultural law
and related fields (environmental law, water law, social law, tax law) in the EU, in countries and
in the WTO, Agrár- és Környezetjog, 2012/12, 116-117.
71 Csák Csilla – Olajos István: The application of the single payment by national administrations
and national courts - Hungarian National Report, Agrár- és Környezetjog, 2008/5, 31-42.
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A jó környezeti és ökológiai állapot követelménye talajvédelmi szempontból
különösen fontos, ugyanis kiemelt szerepe lehet a talajerózió elleni védekezésben,
a talaj szervesanyag-tartalmának megfelelő szinten tartásában, illetve a jó talajszerkezet
kialakításában is. A rendelet IV. mellékletében részletezésre kerülnek azok az előírt
intézkedések, melyek az előbb említett célkitűzések elérését szolgálják. A tagállamok –
figyelemmel a helyi igényekre és szükségletekre – rugalmas keretek között ezek közül
választják ki azokat a követelményeket, melyeket magukra nézve kötelezőnek ismernek
el. Ez azonban lehetővé teszi a tagállamok környezeti érdekek rovására történő
lavírozását, aláásva a jó ökológiai és környezeti állapot megőrzésének megvalósítását.
Ennek eredményeképpen nemzetenként nagyfokú különbségek figyelhetők meg:
például Észtország, Litvánia, Szlovákia és Lettország esetében egy 2007. évi uniós
értékelés nagy hiányosságokat állapított meg a talajvédelmi intézkedések végrehajtása
terén, míg Franciaország, Hollandia, Spanyolország, az Egyesült Királyság
és Németország az EU elvárásokon túl szigorúbb vagy részletesebb követelményeket
léptetett életbe.72 Jelenleg a vidékfejlesztési politikát szabályozó 1305/2013/EU,73
a közvetlen kifizetésekről szóló 1307/2013/EU74 és a finanszírozásra vonatkozó
1306/2013/EU75 rendeletek tartalmazzák az ezzel kapcsolatos hatályos rendelkezéseket.
Ez utóbbi II. melléklete sorolja fel a korábban már említett, kölcsönös megfeleltetésre
vonatkozó szabályokat, melyek a következő területekre terjednek ki: (1) a környezet,
az éghajlatváltozás és a földterület jó mezőgazdasági állapota; (2) köz-, állatés növényegészségügy, illetve (3) az állatjólét. A talajok szempontjából az első csoport
a legnagyobb jelentőségű, így azok részletes bemutatásától nem lehet eltekinteni.
Az ide tartozó előírások a következő négy téma szerint csoportosulnak: víz, talaj
és szénkészlet, biológiai sokféleség, valamint a táj jellegzetessége, a megőrzés minimális
szintje.

Hudec et al 2007
Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az
1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
74 Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös
agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére
nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK
és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
75 Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös
agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK,
a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
72
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Ezek közül kifejezett talajvédelmi célokat megfogalmazó követelmények
a minimális talajborítás, termőhely-specifikus minimális földgazdálkodás az erózió
korlátozására és a talaj szervesanyag-tartalmának fenntartása megfelelő gyakorlatok
révén, beleértve a tarlóégetés tilalmát, kivéve, ha erre növény-egészségügyi okból kerül
sor. Az 1307/2013/EU rendelet 43. cikke szerint az éghajlat és a környezet
szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása különböző
támogatásokkal ösztönözhető. Ezek a mezőgazdasági gyakorlatok a következők:
(a) a növénytermesztés diverzifikálása; (b) a meglévő állandó gyepterület fenntartása;
valamint (c) a mezőgazdasági területen ökológiai jelentőségű terület (`Ecological Focus
Area´) megléte. Ezek jelentősége elsősorban a talaj szénraktározó funkciójával
kapcsolatos, ugyanis ezek révén nagymértékben csökkenthető a talajok
CO2 kibocsátása, hozzájárulva mind a klímaváltozás elleni küzdelemhez, mind a talaj
szervesanyag-tartalmának fenntartásához. A rendelet emellett lehetővé teszi –
a IX. mellékletben felsorolt – ún. egyenértékű gyakorlatok tagállami bevezetését,
amelyek az éghajlat és a környezet tekintetében olyan előnyöket
eredményeznek,amelyek egyenértékűek az előbb említett gyakorlatok közül egy vagy
több által biztosított előnyökkel, vagy meghaladják azokat. A KAP második pillérét
képező vidékfejlesztési politikát76 szabályozó rendelet továbbá tartalmazza, hogy
az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos támogatások, kifizetések csak
azokra a kötelezettségvállalásokra terjedhetnek ki, amelyek túlmutatnak az előbb
említett rendeletek által előírt kötelező kritériumokon és minimumtevékenységeken,
a műtrágya és a növényvédőszerek használatára vonatkozó kapcsolódó
minimumkövetelményeken, valamint a nemzeti jogszabályokban meghatározott
kötelező követelményeken. A kölcsönös megfeleltetés77 tehát előír talajvédelmi
minimumkövetelményeket, de természeténél fogva nem tud minden talajromlási
folyamatot kezelni. Továbbá kiemelendő, hogy ezek az előírások nem érvényesülnek
Európa minden mezőgazdasági területén, sőt bizonyos földhasználati módok esetében
jelenleg egyáltalán nem alkalmaznak ilyen követelményeket.
4. Regionális politika
Az EU alapszerződésében explicit módon megjelenő alapvető közösségi
törekvés a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek csökkentése
és a kedvezőtlen helyzetű régiók felzárkóztatása.78 Ezt többek között a regionális
politika két alappillérét jelentő kohéziós és strukturális politika révén kívánja elérni.

A témában jó áttekintést nyújt Hegyes Péter: Links Between Rural Development and Direct
Payments Based on the “CAP Reform” of 2013, Agrár- és Környezetjog, 2014/17, 39-49.; Olajos
István: A vidékfejlesztés kialakulása és története, Miskolc, Novotni Kiadó, 2008, 112-185.
77 Farkas Csamangó Erika: A kölcsönös megfeleltetés környezetvédelmi követelményrendszere
az EU- ban, Acta Juridica et Politica, 2011/1, 83-93.; Csák Csilla: Cross compliance, avagy
környezetvédelem a támogatás feltételeként, Publicationes Universitatis Miskolciensis Series Juridica et
Politica, 2012/30/2, 423-433.
78 Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 174. cikk (2) bekezdés
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E politikák finanszírozására különböző pénzügyi alapok létesültek, úgymint
a Strukturális Alapok részét képező Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) vagy
az ettől független Kohéziós Alap. Az ERFA 1975 óta szolgálja a gazdasági és társadalmi
kohézió előmozdítását, mely főként vállalkozás- és infrastruktúrafejlesztés, innováció és
esélyegyenlőségi programok megvalósítása útján történik. A támogatások jelentős része
(kb. 45%-a) ezen az alapon keresztül jut el a régiókhoz.79 Hatályos szabályozását
a pénzügyi alapokra vonatkozó közös rendelkezéseket megállapító 1303/2013 EU
rendelet80 mellett az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1301/2013 EU
rendelet81 adja. Ez utóbbi külön beruházási prioritásként említi az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés támogatását; az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítését
és a környezet megőrzésének és védelmének, valamint a forráshatékonyságnak
az ösztönzését is.82 Ez utóbbi részeként kiemeli – a biológiai sokféleség és
az ökoszisztéma-szolgáltatások mellett – a talajok megóvásának és helyreállításának
fontosságát is. Az ERFA emellett a hulladék- és vízgazdálkodási ágazat, a városi
környezetfejlesztés, valamint az erőforrás-hatékony gazdaságra való ipari átállás
finanszírozása útján is komoly hatást gyakorol Európa talajaira. Az EU 2006-ban
fogadott el ez utóbbiakkal kapcsolatban két tematikus stratégiát, amik nagy jelentőséggel
bírhatnak a talajdegradáció elleni küzdelemben. A városi környezetről szóló tematikus
stratégia83 a városi környezet javítása érdekében együttműködési intézkedéseket és
iránymutatásokat fogalmaz meg. A fenntartható várostervezés ösztönzése révén
csökkenhet a városok terjeszkedése, a természetes élőhelyek és a biodiverzitás
pusztulása. Ezek a talajok szempontjából többek között a következőt jelentik:
a szennyezett területek rehabilitációja és újrahasználata (pl. a zöldmezős helyett
a barnamezős beruházások támogatása), a talajfedés mértékének csökkenése a talaj
észszerű használata érdekében alkalmazott helytakarékos területrendezésnek
és `talajbarát´ építési technikáknak köszönhetően.

Szabó Marcel – Láncos Petra Lea – Gyeney Laura (szerk.): Uniós szakpolitikák. Budapest, Szent
István Társulat, 2014.
80 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó
közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
81 Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai
Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe”
célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
82 Uo. 5. cikk (4), (5) és (6) bekezdések
83 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a városi környezetre
vonatkozó tematikus stratégiáról, SEC (2006) 16
79

10.21029/JAEL.2017.22.202

245

Tóth Zsolt
Talajvédelem az Európai Unióban:
a talajt érintő legfontosabb uniós politikák és jogforrások

Agrár- és Környezetjog
2017. 22. szám

A természeti erőforrások fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia84
célja a természeti erőforrások (többek között a talajok) előállításából és használatából
eredő környezeti terhek csökkentése a gazdasági fejlődés hátráltatása nélkül.
A közösségi döntéshozók ebben belátják, hogy a természeti erőforrások a gazdaság
működéséhez és életminőségünk fenntartásához alapvető jelentőségűek, így az azokkal
való hosszú távú, fenntartható gazdálkodás az emberiség alapvető érdeke.
A már említett Kohéziós Alapot elsősorban olyan hosszú megtérülési idejű
projektek támogatására hozták létre 1993-ban, mint amilyenek például
a környezetvédelmi és infrastrukturális beruházások.85 Az erről szóló jelenleg hatályos
EU rendelet86 – az ERFA-ról szólóhoz hasonlóan – ugyancsak beruházási prioritásként
tekint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás, valamint a környezetvédelem és a forráshatékonyság támogatására,
így a biológiai sokféleség, ökoszisztéma-szolgáltatások és talajok megóvására, illetve
helyreállítására is. Jól tükrözi ezt az is, hogy a kohéziós politika részeként 2007 és 2013
közötti időszakra tervezett 49, 6 Mrd € összegű környezetvédelmi beruházásból 3,1 Mrd
€ került elkülönítésre az ipari területek és a szennyezett talajok helyreállítására.
A tagállamok közül a legnagyobb összeget Magyarország (475 M €), Csehország
(371 M €) és Németország (332 M €) különítette el erre a célra.87 Ezek az összegek a
talajromlási folyamatok fokozódásával vélhetően tovább növekednek a 2014-2020
közötti programozási időszakban, ugyanis a hatályos jogszabályok továbbra is lehetővé
teszik a degradálódott talajú területek rehabilitációjának támogatását mind az ERFAból, mind Kohéziós Alapból.
5. Záró gondolatok
Hatékony uniós fellépés híján a talajromlás tovább folytatódik
és a talajvédelemről szóló tematikus stratégia elfogadása után több mint tíz évvel sem
valósult meg a talajminőség szisztematikus európai ellenőrzése és védelme.
Erről árulkodik például az is, hogy jelenleg alig néhány európai ország talajmonitorozó
rendszere veszi figyelembe a talajok biológiai aspektusát. Fontos feladat tehát olyan
tájhasználati és talajminőségi indikátorok kidolgozása, amik lehetővé teszik standardizált
monitoring rendszerek felállítását, globálisan is összehasonlítható adatokat biztosítva a
döntéshozatali folyamatok számára. A fenntarthatóság elvének érvényesítése érdekében
ugyanis elengedhetetlen egy hatékony talajvédelem, amely a talajjal, mint természeti
erőforrással való fenntartható gazdálkodás alapjait megteremti, tekintettel a talajok
folyamatos romlására. Így minden olyan szakszerű, átfogó európai (és nemzetközi)
jogalkotási intézkedést üdvözölni kell, ami talajaink hatékonyabb védelmét szolgálja.
A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Tematikus stratégia a természeti erőforrások
fenntartható használatáról SEC (2005) 1683, SEC (2005) 1684
85 Szabó et al 2014
86 Az Európai Parlament és a Tanács 1300/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a Kohéziós
Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
87 A Bizottság jelentése 2012
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