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RÖVID INDOKOLÁS 

Háttér-információk 

A levegőszennyezés valóban határokon átnyúló probléma, és számos tagállam 

levegőszennyezését a szomszédos országoktól kapja. Ezért a kibocsátások kezelésére 

irányuló következetes és nagyra törő keret kidolgozásához uniós szintű fellépés szükséges. 

A bizottsági javaslat célja a jelenlegi uniós szabályozásban meglévő komoly hézag kitöltése. 

Az új, kis tüzelőberendezéseket az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát 

tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009. 

október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezései már 

szabályozzák. A nagy tüzelőberendezésekre ugyanakkor kiterjed az ipari kibocsátásokról 

szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és (2015. 

december 31-ig) a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe 

történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2001. október 23-i 2001/80/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv. 

Mindazonáltal a közepes (1 és 50 MW közötti névleges bemenő hőteljesítményű) 

tüzelőberendezésekből származó levegőszennyező anyagok kibocsátására vonatkozóan nem 

létezik specifikus uniós szintű szabályozás, és az előadó üdvözli a Bizottság azon szándékát, 

hogy az egységesebb szabályozási környezet kialakítása céljából pótolja e hiányosságot. 

A javaslat több okból is fontos. Először is, a bizottsági hatásvizsgálat szerint a 

levegőszennyezés a becslések szerint évente több mint 400 000 korai elhalálozáshoz vezet, és 

940 milliárd eurós egészségügyi költséget okoz. Ezenkívül egyrészt jelentős 

környezetkárosítást okoz, mivel az EU területének 62%-a ki van téve az eutrofizációnak, 

másrészt gazdasági károkhoz vezet, mivel 15 milliárd eurós kiesést okoz a kieső munkanapok 

miatt, 4 milliárd eurós egészségügyi költséget eredményez, 3 milliárd eurónyi terméshozam-

kieséssel jár, és az épületállományban 1 milliárd eurós kárt okoz. Másodszor, a közepes 

tüzelőberendezések kibocsátásának csökkentése hozzájárulhat az uniós éghajlat- és 

energiaügyi célkitűzések eléréséhez az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése, az 

energiahatékonyság növelése és a megújuló energia előmozdítása révén. A mostani 

fellépéssel és a szabályozási hiátus kitöltésével a beruházások számára egyértelmű jelzést, az 

áttörést jelentő technológiákkal kapcsolatos kutatás és innováció számára pedig további 

ösztönzést adhatunk. Ez megteremti majd annak a feltételeit, hogy az európai vállalkozások 

vezető szerepet játsszanak a zöld innovációban, továbbá óriási lehetőségekkel kecsegtet az 

exportpiacokon. A levegőszennyezés Kínának például évente a GDP 12–13%-ának megfelelő 

költségeket okoz. 

 

Az előadó által javasolt pontosítások és módosítások 

A Bizottság javaslatához képest azonban számos pont pontosításra és módosításra szorul. Az 

előadó az alábbi fő pontokat határozta meg:  

A meglévő szabályozáshoz való viszony 

A szabályozási keretnek egységesnek kell lennie, és a kettős szabályozás kockázatait el kell 
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kerülni. Konkrétan egyértelművé kell tenni a szóban forgó javaslat és a már hatályban lévő 

ipari kibocsátásokról szóló irányelv közötti viszonyt. 

Kkv-szempontok 

Mivel a közepes tüzelőberendezések 75%-át a kkv-k üzemeltetik, különös figyelmet kell 

fordítani arra, hogy ne rójunk rájuk túlzott adminisztratív terheket. A kkv-k nem 

rendelkeznek a nagyobb vállalatoknál meglévő igazgatási képességekkel, és mind a szóban 

forgó javaslat, mind pedig a Tanács álláspontja több olyan részt is tartalmaz, amelyben e 

szempont nem kap kellő figyelmet.  

Költséghatékonyság 

Egyértelműen szükség van a vállalkozásokat terhelő költségek, illetve a környezeti és 

egészségügyi előnyök közötti megfelelő egyensúly megteremtésére. Noha nyilvánvaló, hogy 

szükség van kibocsátási határértékekre, ezeknek arányosaknak és a gyakorlatban is 

működőképeseknek kell lenniük. Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy komoly érvek szólnak 

a nagyra törő szabályozás mellett. 

Rugalmasság 

A bizottsági javaslat már különbséget tesz az új és a meglévő berendezések között. 

Mindazonáltal a legkisebb, 5 MW-ig terjedő teljesítményű meglévő berendezések esetében, 

amelyeknél a költségek aránylag magasak lehetnek, lehetőség van a rugalmasság növelésére. 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 

módosításokat: 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tüzelőanyagok kis 

tüzelőberendezésekben és -készülékekben 

történő égetése az energiával kapcsolatos 

termékek környezetbarát tervezésére 

vonatkozó követelmények megállapítási 

kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. 

október 21-i 2009/125/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv15 

(5) A tüzelőanyagok kis 

tüzelőberendezésekben és -készülékekben 

történő égetése a 2009/125/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv15 

végrehajtásáról szóló jogi aktusokkal 

szabályozható. A fennálló jogalkotási 

hézag kitöltése érdekében azonban 

további intézkedésekre van szükség a 
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végrehajtásáról szóló jogi aktusokkal 

szabályozható. A tüzelőanyagok nagy 

tüzelőberendezésekben történő égetését a 

2013. január 7-i 2010/75/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv16 

szabályozza, míg a 2001/80/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv17 2015. 

december 31-ig alkalmazandó a 

2010/75/EU irányelv 30. cikke 

(2) bekezdésének hatálya alá tartozó nagy 

tüzelőberendezésekre. 

2009/125/EK irányelv keretében. A 
tüzelőanyagok nagy 

tüzelőberendezésekben történő égetését a 

2013. január 7-i 2010/75/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv16 

szabályozza, míg a 2001/80/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv17 2015. 

december 31-ig alkalmazandó a 

2010/75/EU irányelv 30. cikke 

(2) bekezdésének hatálya alá tartozó nagy 

tüzelőberendezésekre. 

__________________ __________________ 

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

október 21-i 2009/125/EK irányelve az 

energiával kapcsolatos termékek 

környezetbarát tervezésére vonatkozó 

követelmények megállapítási kereteinek 

létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. 

o.). 

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

október 21-i 2009/125/EK irányelve az 

energiával kapcsolatos termékek 

környezetbarát tervezésére vonatkozó 

követelmények megállapítási kereteinek 

létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. 

o.). 

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. 

november 24-i 2010/75/EU irányelve az 

ipari kibocsátásokról (a 

környezetszennyezés integrált megelőzése 

és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 

17. o.). 

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. 

november 24-i 2010/75/EU irányelve az 

ipari kibocsátásokról (a 

környezetszennyezés integrált megelőzése 

és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 

17. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. 

október 23-i 2001/80/EK irányelve a nagy 

tüzelőberendezésekből származó egyes 

szennyező anyagok levegőbe történő 

kibocsátásának korlátozásáról (HL L 309., 

2001.11.27., 1. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. 

október 23-i 2001/80/EK irányelve a nagy 

tüzelőberendezésekből származó egyes 

szennyező anyagok levegőbe történő 

kibocsátásának korlátozásáról (HL L 309., 

2001.11.27., 1. o.). 

Indokolás 

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az ezen irányelv közötti jogalkotási hézagot a 

Tanács álláspontjában javasoltaknak megfelelően a környezetbarát tervezésről szóló 

irányelvben kellene rendezni. 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Ez az irányelv nem vonatkozik a (9) Ez az irányelv nem vonatkozik a 
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2009/125/EK irányelvnek megfelelően 

elfogadott végrehajtási intézkedéseknek, 

illetve a 2010/75/EU irányelv III. vagy IV. 

fejezetének hatálya alá tartozó, energiával 

kapcsolatos termékekre. Bizonyos más 

tüzelőberendezéseket – technikai 

jellemzőik vagy egyedi alkalmazásuk 

alapján – szintén mentesíteni kell ezen 

irányelv hatálya alól. 

2009/125/EK irányelvnek megfelelően 

elfogadott végrehajtási intézkedések, 

illetve a 2010/75/EU irányelv hatálya alá 

tartozó tüzelőberendezésekre. Bizonyos 

más tüzelőberendezéseket – technikai 

jellemzőik vagy egyedi alkalmazásuk 

alapján – szintén mentesíteni kell ezen 

irányelv hatálya alól. Egyetlen 

tüzelőberendezést sem szabad kettős 

szabályozásnak alávetni. Szükség esetén a 

Bizottságnak pontosító iránymutatásokat 

kell előterjesztenie. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Tekintettel e tüzelőberendezések 

elhelyezkedésére és a kapcsolódó 

technikai és logisztikai problémákra, 

Spanyolország esetében a Kanári-szigetek, 

Franciaország esetében a francia 

tengerentúli megyék, Portugália esetében 

pedig Madeira és az Azori-szigetek 

tekintetében célszerűbb, ha az érintett 

tagállamok az ezeken a területeken 

üzemeltetett közepes tüzelőberendezések 

kibocsátási határértékeit nem az uniós 

szintű minimumkövetelmények alapján 

határozzák meg. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A levegőbe kerülő kén-dioxid, 

nitrogén-oxidok és szálló por 

mennyiségének csökkentése érdekében 

minden közepes tüzelőberendezés 

üzemeltetését legalább ahhoz a feltételhez 

(10) A levegőbe kerülő kén-dioxid, 

nitrogén-oxidok és szálló por 

mennyiségének csökkentése érdekében 

minden közepes tüzelőberendezés 

üzemeltetését legalább ahhoz a feltételhez 
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kell kötni, hogy a tüzelőberendezés az 

üzemeltető bejelentése alapján felvételre 

kerüljön az illetékes hatóság 

nyilvántartásába. 

kell kötni, hogy a tüzelőberendezés az 

üzemeltető bejelentése alapján felvételre 

kerüljön az illetékes hatóság 

nyilvántartásába, vagy a hatóság a 

berendezésre vonatkozóan engedélyt 

adjon ki. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a 2010/75/EU irányelv III. vagy IV. 

fejezetének hatálya alá tartozó 

tüzelőberendezések; 

a) a 2010/75/EU irányelv hatálya alá 

tartozó tüzelőberendezések; 

Indokolás 

A kettős szabályozás elkerülése érdekében a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó 

berendezéseket ki kell venni ezen irányelv hatálya alól. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a 2009/125/EK irányelvnek megfelelően 

elfogadott végrehajtási intézkedések 

hatálya alá tartozó, energiával kapcsolatos 

termékek, amennyiben az említett 

végrehajtási jogi aktusok az ezen irányelv 

II. mellékletében foglalt szennyező 

anyagok tekintetében kibocsátási 

határértékeket határoznak meg; 

b) a 2009/125/EK irányelvnek megfelelően 

elfogadott végrehajtási intézkedések 

hatálya alá tartozó tüzelőberendezések, 

amennyiben az említett végrehajtási jogi 

aktusok az ezen irányelv II. mellékletében 

foglalt szennyező anyagok tekintetében 

kibocsátási határértékeket határoznak meg; 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) tüzelőberendezések, amelyekben a 

gáznemű égéstermékeket tárgyak vagy 

anyagok közvetlen hevítésére, szárítására 

vagy bármilyen más kezelésére használják; 

c) tüzelőberendezések, amelyekben az 

égéstermékeket tárgyak vagy anyagok 

közvetlen hevítésére, szárítására bármilyen 

más kezelésére használják, például 

olvasztókemencék, újrahevítő kemencék, 

hőkezelésre szolgáló kemencék; 

Indokolás 

A jogbiztonság garantálása érdekében az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 

28. cikkének a) pontjában foglalt szövegezést kell alkalmazni. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) hőhasznosító kazánok a papírrostot 

gyártó létesítményekben; 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fb) az ásványolaj- és gázfinomítókon belül 

energiatermelés céljából tisztán vagy más 

tüzelőanyagokkal együtt finomítói 

tüzelőanyagot égető tüzelőberendezések; 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
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kutatási tevékenységekre, a fejlesztési 

tevékenységekre, illetve a közepes 

tüzelőberendezésekkel kapcsolatos 

tesztelési tevékenységekre. A tagállamok e 

bekezdés alkalmazására vonatkozóan 

különleges feltételeket állapíthatnak meg. 

 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) „szálló por”: bármilyen formájú, 

szerkezetű és sűrűségű, a gázfázisban a 

mintavételi ponton adott körülmények 

között diszpergált olyan részecskék, 

amelyek az analizálandó gázból való 

reprezentatív mintavételt követően 

meghatározott körülmények között 

szűréssel összegyűjthetők, és amelyek a 

meghatározott körülmények között történő 

szárítás után a szűrő előtti szakaszban vagy 

a szűrőn maradnak; 

(4) „por”: bármilyen formájú, szerkezetű és 

sűrűségű, a gázfázisban a mintavételi 

ponton adott körülmények között 

diszpergált olyan részecskék, amelyek az 

analizálandó gázból való reprezentatív 

mintavételt követően meghatározott 

körülmények között szűréssel 

összegyűjthetők, és amelyek a 

meghatározott körülmények között történő 

szárítás után a szűrő előtti szakaszban vagy 

a szűrőn maradnak; 

 (E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 

Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 

el kell végezni a szükséges módosításokat.) 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) „meglévő tüzelőberendezés”:  [egy 

évvel az átültetés dátumát követően] előtt 

üzembe állított tüzelőberendezés; 

(6) „meglévő tüzelőberendezés”: [egy 

évvel az átültetés dátumát követően] előtt 

üzembe állított tüzelőberendezés, vagy 

olyan tüzelőberendezés, amelynek 

tekintetében [az átültetés dátuma] előtt 

engedélyt bocsátottak ki a nemzeti 

jogszabályoknak megfelelően, 

amennyiben a tüzelőberendezést 

legkésőbb [egy évvel az átültetés dátumát 
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követően]-án/-én üzembe helyezték; 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 16 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) „üzemórák”: az az órában kifejezett 

időtartam, amelynek során a 

tüzelőberendezés kibocsátásokat juttat a 

levegőbe; 

(16) „üzemórák”: az az órában kifejezett 

időtartam, amelynek során a 

tüzelőberendezés üzemel és kibocsátásokat 

juttat a levegőbe; az üzemóra számításába 

a beindítás és a leállítás időszaka nem 

számít bele; 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. cikk 

 Összesítési szabályok 

 A tagállamok ezen irányelv 

alkalmazásában két vagy több új közepes 

tüzelőberendezés kombinációját egyetlen 

közepes tüzelőberendezésnek tekinthetik, 

és névleges bemenő hőteljesítményüket a 

tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 

hőteljesítményének kiszámítása céljából 

összesíthetik, amennyiben: 

 - az ilyen közepes tüzelőberendezésekből 

származó füstgázok kibocsátása közös 

kéményen keresztül történik, vagy  

 - az ilyen közepes tüzelőberendezésekből 

származó füstgázok kibocsátása – műszaki 

és gazdasági tényezőket figyelembe véve – 

történhetne közös kéményen keresztül. 

Indokolás 

A Tanács álláspontja kötelező összesítési szabályokat javasol. Annak oka, hogy a Bizottság 

tartózkodott az összesítési szabályokra vonatkozó javaslattól, az ezzel járó adminisztrációs 

teher súlyos volta. Ugyanakkor összesítési szabályok már több tagállamban működnek. Ez a 
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módosítás az összesítési szabályokat önkéntessé teszi, azaz lehetővé teszi a tagállamok 

számára az összesítési szabályok további alkalmazását, ugyanakkor egyetlen tagállamot sem 

kötelez azok bevezetésére. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 

közepes tüzelőberendezések csak akkor 

legyenek üzemeltethetők, ha azokat az 

illetékes hatóság nyilvántartásba vette. 

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítására, hogy 

egyetlen új közepes tüzelőberendezés se 

üzemelhessen engedély vagy 
nyilvántartásba vétel nélkül. 

 (1a) A tagállamok meghozzák a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítására, hogy 

2025. január 1-től egyetlen meglévő, 

5 MW-ot meghaladó névleges bemenő 

hőteljesítményű közepes tüzelőberendezés 

se üzemelhessen engedély vagy 

nyilvántartásba vétel nélkül.  

 A tagállamok meghozzák a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítására, hogy 

2030. január 1-től egyetlen meglévő, 

legfeljebb 5 MW névleges bemenő 

hőteljesítményű közepes tüzelőberendezés 

se üzemelhessen engedély vagy 

nyilvántartásba vétel nélkül. 

(2) A nyilvántartásba vételi eljárás 

legalább az üzemeltetőnek az illetékes 

hatósághoz intézett azon bejelentéséből 

áll, amely szerint közepes 

tüzelőberendezést üzemeltet vagy kíván 

üzemeltetni. 

(2) A tagállamok meghatározzák az 

engedélyezésre és a nyilvántartásba vételre 

vonatkozó eljárásokat. Azoknak 

magukban kell foglalniuk legalább azt az 

üzemeltetőre vonatkozó kötelezettséget, 

hogy bejelentse a hatóságnak, hogy 
közepes tüzelőberendezést üzemeltet vagy 

kíván üzemeltetni. 

(3) Az üzemeltető bejelentésének minden 

egyes közepes tüzelőberendezésre 

vonatkozóan tartalmaznia kell legalább az 

I. mellékletben felsorolt információkat. 

(3) Az üzemeltető bejelentésének minden 

egyes közepes tüzelőberendezésre 

vonatkozóan tartalmaznia kell legalább az 

I. mellékletben felsorolt információkat. 

(4) Az illetékes hatóság az üzemeltető által 

tett bejelentést követő egy hónapon belül 

nyilvántartásba veszi a közepes 

(4) Az illetékes hatóság az üzemeltető által 

tett bejelentést követő egy hónapon belül 

nyilvántartásba veszi a közepes 
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tüzelőberendezést, és erről tájékoztatja az 

üzemeltetőt. 

tüzelőberendezést, vagy elindítja az annak 

engedélyezésére irányuló eljárást, és erről 

tájékoztatja az üzemeltetőt. 

(5) A meglévő közepes tüzelőberendezések 

mentesíthetők a (2) bekezdésben említett 

bejelentési kötelezettség alól, amennyiben 

a (3) bekezdésben említett valamennyi 

információt az illetékes hatóság 

rendelkezésére bocsátották. 

(5) A meglévő közepes tüzelőberendezések 

mentesíthetők a (2) bekezdésben említett 

bejelentési kötelezettség alól, amennyiben 

a (3) bekezdésben említett valamennyi 

információt az illetékes hatóság 

rendelkezésére bocsátották. 

Az említett tüzelőberendezéseket [az 

átültetés dátumától számított tizenhárom 

hónap]-ig nyilvántartásba kell venni. 

Az említett tüzelőberendezéseket [az 

átültetés dátumától számított tizenhárom 

hónap]-ig nyilvántartásba kell venni vagy 

engedélyezni kell. 

(6) Az illetékes hatóság által vezetett 

nyilvántartásnak minden egyes közepes 

tüzelőberendezésre vonatkozóan 

tartalmaznia kell legalább az I. 

mellékletben felsorolt információkat, 

valamint a 7. és 8. cikk szerinti nyomon 

követés vagy egyéb megfelelőségi 

ellenőrzések eredményeinek a vizsgálata 

során kapott minden információt. 

(6) Az illetékes hatóság által vezetett 

nyilvántartásnak minden egyes közepes 

tüzelőberendezésre vonatkozóan 

tartalmaznia kell legalább az I. 

mellékletben felsorolt információkat, 

valamint a 7. és 8. cikk szerinti nyomon 

követés vagy egyéb megfelelőségi 

ellenőrzések eredményeinek a vizsgálata 

során kapott minden információt. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok mentesíthetik a 

2010/75/EU irányelv II. fejezetének 

hatálya alá tartozó létesítmények részét 

képező közepes tüzelőberendezéseket a II. 

mellékletben meghatározott kibocsátási 

határértékek, valamint az ezen irányelv 6. 

cikkében foglalt rendelkezések betartása 

alól azon szennyező anyagok tekintetében, 

amelyekre e tüzelőberendezések 

vonatkozásában a 2010/75/EU irányelv 

13. cikkének (5) bekezdése és 15. cikkének 

(3) bekezdése szerinti kibocsátási 

határértékek vonatkoznak. 
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Indokolás 

A Tanács javaslatának megfelelően a tagállamok mentesíthetik a 2010/75/EU irányelv 

hatálya alá tartozó létesítmények részét képező közepes tüzelőberendezéseket. 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A II. mellékletben meghatározott 

kibocsátási határértékek nem 

alkalmazandók a Kanári-szigeteken, a 

francia tengerentúli megyékben, 

Madeirán és az Azori-szigeteken található 

közepes tüzelőberendezésekre. A 

tagállamok e tüzelőberendezésekre 

vonatkozóan kibocsátási határértékeket 

állapítanak meg, hogy csökkentsék a 

levegőt terhelő kibocsátásukat, valamint 

az emberi egészséget és a környezetet 

fenyegető lehetséges veszélyeket. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2025. január 1-jétől az 5 MW-nál 

nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű 

meglévő közepes tüzelőberendezésekből 

származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és 

szálló por levegőbe történő kibocsátásai 

nem haladhatják meg a II. melléklet 

1. részében meghatározott kibocsátási 

határértékeket. 

(2) 2025. január 1-jétől az 5 MW-nál 

nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű 

meglévő közepes tüzelőberendezésekből 

származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és 

szálló por levegőbe történő kibocsátásai 

nem haladhatják meg a II. melléklet 

1. részében meghatározott kibocsátási 

határértékeket.  

2030. január 1-jétől a legfeljebb 5 MW 

névleges bemenő hőteljesítményű meglévő 

közepes tüzelőberendezésekből származó 

kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szálló por 

levegőbe történő kibocsátásai nem 

haladhatják meg a II. melléklet 1. részében 

2030. január 1-jétől a legfeljebb 5 MW 

névleges bemenő hőteljesítményű meglévő 

közepes tüzelőberendezésekből származó 

kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szálló por 

levegőbe történő kibocsátásai nem 

haladhatják meg a II. melléklet 1. részében 
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meghatározott kibocsátási határértékeket.  meghatározott kibocsátási határértékeket. 

Az évente legfeljebb 500 üzemórán át 

üzemelő meglévő közepes 

tüzelőberendezéseket a tagállamok 

mentesíthetik a II. melléklet 1. részében 

meghatározott kibocsátási határértékeknek 

való megfelelés alól. Ebben az esetben a 

szilárd tüzelőanyaggal üzemelő 

tüzelőberendezésekre a szálló por 

tekintetében a 200 mg/Nm³ kibocsátási 

határérték alkalmazandó. 

Az ötéves időszak mozgó átlagát tekintve 

évente legfeljebb 1000 üzemórán át 

üzemelő meglévő közepes 

tüzelőberendezéseket a tagállamok 

mentesíthetik a II. melléklet 1. részében 

meghatározott kibocsátási határértékeknek 

való megfelelés alól. Ebben az esetben a 

szilárd tüzelőanyaggal üzemelő 

tüzelőberendezésekre a szálló por 

tekintetében a 200 mg/Nm³ kibocsátási 

határérték alkalmazandó. 

 Az 5 MW-ot meghaladó névleges bemenő 

hőteljesítményű, meglévő közepes 

tüzelőberendezéseket 2030. január 1-ig 

mentesíteni lehet az e cikkben említett 

kibocsátási határértékeknek való 

megfelelés alól, amennyiben a berendezés 

öt év mozgó átlagában számított hasznos 

hőtermelésének legalább 50%-át 

közszolgáltatási távfűtési hálózatban, gőz 

vagy forró víz formájában használják fel, 

vagy amennyiben a fő tüzelőanyag a 

szilárd biomassza. 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az évente legfeljebb 500 üzemórán át 

üzemelő új közepes tüzelőberendezéseket a 

tagállamok mentesíthetik a II. melléklet 

2. részében meghatározott kibocsátási 

határértékeknek való megfelelés alól. 

Ebben az esetben a szilárd tüzelőanyaggal 

üzemelő tüzelőberendezésekre a szálló por 

tekintetében a 100 mg/Nm³ kibocsátási 

határérték alkalmazandó. 

Az ötéves időszak mozgó átlagát tekintve 

évente legfeljebb 1000 üzemórán át 

üzemelő új közepes tüzelőberendezéseket a 

tagállamok mentesíthetik a II. melléklet 2. 

részében meghatározott kibocsátási 

határértékeknek való megfelelés alól. 

Ebben az esetben a szilárd tüzelőanyaggal 

üzemelő tüzelőberendezésekre a szálló por 

tekintetében a 100 mg/Nm³ kibocsátási 

határérték alkalmazandó. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 
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5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A 2008/50/EK irányelvben 

meghatározott uniós levegőminőségi 

határértékeknek meg nem felelő zónákban 

a tagállamok a III. mellékletben 

meghatározott referenciaértékeken vagy a 

tagállamok által meghatározott szigorúbb 

értékeken alapuló kibocsátási 

határértékeket alkalmaznak az ezekben a 

zónákban üzemeltetett egyedi közepes 

tüzelőberendezésekre, kivéve ha a 

Bizottság előtt igazolják, hogy az említett 

kibocsátási határértékek alkalmazása 

aránytalanul magas költségekkel járna, és 

hogy a 2008/50/EK irányelv 23. cikkében 

előírt levegőminőségi tervek magukban 

foglalnak a levegőminőségi 

határértékeknek való megfelelőséget 

biztosító egyéb intézkedéseket. 

(4) A 2008/50/EK irányelvben 

meghatározott uniós levegőminőségi 

határértékeknek meg nem felelő zónákban 

a tagállamok a III. mellékletben 

meghatározott referenciaértékeken vagy a 

tagállamok által meghatározott szigorúbb 

értékeken alapuló kibocsátási 

határértékeket alkalmazhatnak az ezekben 

a zónákban üzemeltetett egyedi közepes 

tüzelőberendezésekre, kivéve ha az említett 

kibocsátási határértékek alkalmazása 

aránytalanul magas költségekkel járna, és 

hogy a 2008/50/EK irányelv 23. cikkében 

előírt levegőminőségi tervek magukban 

foglalnak a levegőminőségi 

határértékeknek való megfelelőséget 

biztosító egyéb intézkedéseket. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. cikk 

 Az élettartam végével kapcsolatos eltérés 

 (1) A tagállamok az 5. cikk (2) 

bekezdésében foglalt alkalmazandó 

időpontoktól számított ötéves időtartamra 

mentesíthetik a meglévő közepes 

tüzelőberendezéseket a II. melléklet 1a., 

1b. és 1c. részében foglalt kibocsátási 

határértékeknek, valamint a 6. cikkben és 

a IV. mellékletben megállapított 

nyomonkövetési követelményeknek való 

megfelelés alól, amennyiben a közepes 

tüzelőberendezések üzemeltetői az 

illetékes hatósághoz benyújtott írásbeli 

nyilatkozatban vállalják, hogy az említett 

ötéves időtartamban legfeljebb 11 000 
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üzemóráig üzemeltetik az ilyen 

tüzelőberendezést, és hogy az ilyen 

tüzelőberendezést az említett ötéves 

időszak lejártával üzemen kívül helyezik.  

 - A legfeljebb 5 MW névleges bemenő 

hőteljesítményű közepes 

tüzelőberendezések esetében az írásbeli 

nyilatkozatot 2029. január 1-jéig kell 

benyújtani az illetékes hatósághoz, és e 

tüzelőberendezéseket legkésőbb 2034. 

december 31-éig üzemen kívül kell 

helyezni. 

 - Az 5 MW-ot meghaladó névleges 

bemenő hőteljesítményű közepes 

tüzelőberendezések esetében az írásbeli 

nyilatkozatot 2024. január 1-jéig kell 

benyújtani az illetékes hatósághoz, és e 

tüzelőberendezéseket legkésőbb 2029. 

december 31-éig üzemen kívül kell 

helyezni. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett ötéves 

időszakban az üzemeltető köteles minden 

évben benyújtani az illetékes hatóság 

részére az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 

alkalmazandó időpontoktól számított 

üzemórák számának nyilvántartását. 

 (3) Amennyiben az (1) bekezdésben 

említett ötéves időszak lejárta után a 

közepes tüzelőberendezés még mindig 

üzemel, azt új közepes 

tüzelőberendezésnek kell tekinteni. 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5b. cikk 

 Energiahatékonyság 

 (1) A tagállamok intézkedéseket hoznak 

annak elősegítésére, hogy fokozzák a 

közepes tüzelőberendezések 
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energiahatékonyságát. 

 (2) A Bizottság az elérhető legjobb 

technikákkal összhangban 2016. 

december 31-ig értékeli a közepes 

tüzelőberendezésekre vonatkozó 

minimális energiahatékonysági 

minimumszabványokat. 

 (3) A Bizottság ezen értékelés 

eredményeiről jelentésben számol be az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és 

ahhoz adott esetben jogalkotási javaslatot 

csatol, amelyben meghatározza az új 

közepes tüzelőberendezésekre vonatkozó, 

2020. január 1-jétől alkalmazandó 

energiahatékonysági szinteket. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Azon közepes tüzelőberendezések 

esetében, amelyeknél a kibocsátási 

határértékek betartása céljából másodlagos 

kibocsátáscsökkentő berendezést 

alkalmaznak, az említett 

kibocsátáscsökkentő berendezés hatékony 

működését folyamatosan nyomon kell 

követni, és az így kapott adatokat rögzíteni 

kell. 

(4) Azon közepes tüzelőberendezések 

esetében, amelyeknél a kibocsátási 

határértékek betartása céljából másodlagos 

kibocsátáscsökkentő berendezést 

alkalmaznak, rögzíteni kell az említett 

kibocsátáscsökkentő berendezés 

folyamatos, tényleges működését, és arról 

nyilvántartást kell vezetni. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A (2) bekezdésben felsorolt adatokat 

a közepes tüzelőberendezés működési 

helye szerinti helyi és regionális 

hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. 
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Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. cikk 

 Felülvizsgálat 

 A Bizottság az új közepes 

tüzelőberendezésekre vonatkozó 

kibocsátási határértékeket 2025-ben, az új 

és a meglévő közepes 

tüzelőberendezésekre vonatkozóakat pedig 

2035-ben felülvizsgálja. Ezt követően a 

felülvizsgálatra tízévente kell sort keríteni. 

A felülvizsgálat során figyelembe kell 

venni az elérhető legjobb technológiákat, 

és azt lehetőség szerint a [.../.../EU 

irányelv*]-hez kapcsolódóan kell 

elvégezni. 

 _____________ 

 *HL: Kérjük, illessze be a 

COD(2013)0443 dokumentumban 

szereplő dokumentum számát, címét és 

hivatkozását. 

Indokolás 

Ilyen hosszú időtáv esetén fontos, hogy az irányelvet az új technológiai fejlemények fényében 

rendszeres felülvizsgálatnak vessék alá. 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 

legkésőbb [a hatálybalépéstől számított 18 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 

legkésőbb [a hatálybalépéstől számított 18 
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hónapon belül] megfeleljenek. E 

rendelkezések szövegét haladéktalanul 

megküldik a Bizottság számára. 

hónapon belül] megfeleljenek. E 

rendelkezések szövegét haladéktalanul 

megküldik a Bizottság számára. 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 rész – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

(1) Motoroktól és gázturbináktól eltérő közepes tüzelőberendezésekre alkalmazandó 

kibocsátási határértékek (mg/Nm³) 

Szennyező 

anyag 

Szilárd 

biomassza 

Egyéb szilárd 

tüzelőanyago

k 

A nehéz 

fűtőolajtól 

eltérő 

folyékony 

tüzelőanyago

k 

Nehéz 

fűtőolaj 

Földgáz A földgáztól 

eltérő gáz-

halmazállapot

ú 

tüzelőanyago

k 

SO2 200 400 170 350 - 35 

NOX 650 650 200 650 200 250 

Szálló por 30(1) 30 30 30 - - 

__________________ 

(1) 45 mg/Nm3 a legfeljebb 5 MW névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében. 

 

Módosítás 

(1) 1 és 5 MW közötti teljes névleges bemenő hőteljesítményű, meglévő közepes 

tüzelőberendezésekre alkalmazandó kibocsátási határértékek (mg/Nm3) Motoroktól és 

gázturbináktól eltérő berendezések 

Szennyező 

anyag  

Szilárd 

biomassza  

Egyéb 

szilárd 

tüzelőanyag

ok  

Gázolaj  Gázolajtól 

eltérő 

folyékony 

tüzelőanya

gok  

Földgáz  A 

földgáz

tól 

eltérő 

gáz-

halmaz

állapot

ú 

tüzelőa

nyagok  

SO2  200(1)(2) 400 -  350 -  200(3)  

NOx  650  650  200  650  250  250  
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Por  50(4)  50(4)  -  50  -  -  

__________________ 

(1) Az érték nem alkalmazandó a kizárólag fás szárú szilárd biomasszával üzemelő 

berendezésekre. 

(2) 300 mg/Nm3 a szalmával üzemelő berendezések esetében.  

(3) 400 mg/Nm³ kokszolókemencéből kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok esetében (vas- 

és acélipar).  

(4) 2035. január 1-jéig 150 mg/Nm3.  

1a. 5 MW feletti teljes névleges bemenő hőteljesítményű, meglévő közepes 

tüzelőberendezésekre alkalmazandó kibocsátási határértékek (mg/Nm3). Motoroktól és 

gázturbináktól eltérő berendezések 

Szennye

ző 

anyag  

Szilárd 

biomassza  

Egyéb 

szilárd 

tüzelőanya

gok  

Gázolaj  Gázolajtól 

eltérő 

folyékony 

tüzelőanya

gok  

Földgáz  A földgáztól 

eltérő gáz-

halmazállapotú 

tüzelőanyagok  

SO2  200 (2) (3)  400   350 -  35 (1) (4)  

NOX  650  650  200 650  250  250  

Por  30 (5)  30 (5)   30  -  -  

__________________ 

(1) 400 mg/Nm³ kokszolókemencéből kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok esetében és 

200 mg/Nm³ nagyolvasztóból kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok esetében (vas- és 

acélipar).  

(2) Az érték nem alkalmazandó a kizárólag fás szárú szilárd biomasszával üzemelő 

berendezésekre. 

(3) 300 mg/Nm3 a szalmával üzemelő berendezések esetében.  

(4) 170 mg/Nm3 biogáz esetében. 

(5) 50 mg/Nm3 az 5 és 20 MW közötti teljes névleges bemenő hőteljesítményű 

berendezések esetében. 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 rész – 1 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

(1) Motoroktól és gázturbináktól eltérő közepes tüzelőberendezésekre alkalmazandó kibocsátási 

határértékek (mg/Nm³) 
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Módosítás 

(1) 1 és 50 MW közötti teljes névleges bemenő hőteljesítményű, új közepes tüzelőberendezésekre 

alkalmazandó kibocsátási határértékek (mg/Nm3) Motoroktól és gázturbináktól eltérő berendezések 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 3 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az első méréseket a berendezés 

nyilvántartásba vételétől számított három 

hónapon belül kell elvégezni. 

(3) Az első méréseket a berendezés 

engedélyezésétől vagy nyilvántartásba 

vételétől, illetve a működés kezdetének 

időpontjától számított hat hónapon belül 

kell elvégezni, attól függően, hogy melyik 

következett be később. 

Indokolás 

A bizottsági javaslat nagyon szoros határidőt szab a tüzelőberendezések kibocsátásainak a 

mérésére a nyilvántartásba vételt követően. Ez rendkívüli módon megnöveli majd a mérések 

iránti igényt a fontosabb években (például 2025-ben és 2030-ban, amikor a meglévő 

tüzelőberendezést nyilvántartásba kell venni és annak meg kell felelnie a kibocsátási 

határértékeknek), ráadásul a tüzelőberendezés nem biztos, hogy működőképes lesz a 

nyilvántartásba vételtől számított három hónapon belül a felhatalmazásokkal kapcsolatos 

esetleges késedelmek miatt. Ezért úgy véljük, hogy nagyobb fokú rugalmasságra van szükség 

az első mérések dátumát illetően. 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 5 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az 1. pontban említett időszakos 

mérések alternatívájaként a tagállamok 

előírhatnak folyamatos méréseket is.  

 Folyamatos mérések esetén az 

automatizált mérési rendszereket a 

referencia-módszerekkel végzett 

párhuzamos mérésekkel évente legalább 

egyszer ellenőrizni kell, és az 
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üzemeltetőnek értesítenie kell az illetékes 

hatóságot az ilyen ellenőrzések 

eredményéről. 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 a rész (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A megfelelés értékelése 

 (1) Időszakos mérések esetén az 5. 

cikkben említett kibocsátási határértékek 

abban az esetben tekintendők 

teljesítettnek, haaz egyes méréssorozatok 

során vagy az illetékes hatóságok által 

megállapított szabályoknak megfelelően 

meghatározott egyéb eljárások keretében 

kapott eredményeknem lépik túl a 

vonatkozó kibocsátási határértéket. 

 (2) Folyamatos mérések esetén az 5. 

cikkben említett kibocsátási 

határértékeknek való megfelelést a 

2010/75/EU irányelv V. melléklete 4. 

részének 1. pontjában foglaltak szerint 

kell értékelni. 

 Az érvényesített átlagértékek 

meghatározása a 2010/75/EU irányelv V. 

melléklete 3. részének 9. és 10. pontjában 

meghatározottak szerint történik. 

 Az átlagos kibocsátási határértékek 

kiszámításakor nem kell figyelembe venni 

a 5. cikk (6) és (7) bekezdésében foglalt 

időszakok alatt, valamint az indítási és a 

leállítási időszakban végzett méréseket.  
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