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Módosítás 165
Robert Sturdy

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő követelményeket a talaj és a 
felszín alatti víz védelmének biztosítására, 
és intézkedéseket a létesítmény által 
termelt hulladék kezelésére;

b) szükség esetén megfelelő 
követelményeket a talaj és a felszín alatti 
víz védelmének biztosítására, és
intézkedéseket a létesítmény által termelt 
hulladék kezelésére;

Or. en

Indokolás

Szükség van a rugalmasság megőrzésére, ezért javasoljuk a „szükség esetén” kifejezés 
beillesztését.

Módosítás 166
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő követelményeket a talaj és a 
felszín alatti víz védelmének biztosítására, 
és intézkedéseket a létesítmény által 
termelt hulladék kezelésére; 

(A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.)

Or. pl
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Módosítás 167
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyszínen valószínűsíthetően 
előforduló veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos rendszeres ellenőrzés 
követelményeit, tekintettel a talaj- és 
talajvízszennyeződés lehetőségére a 
létesítmény telephelyén;

törölve

Or. nl

Indokolás

A rendszeres ellenőrzésnek nincs túl sok haszna, ha az irányelv nem köt hozzá szankciókat.

Módosítás 168
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyszínen valószínűsíthetően 
előforduló veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos rendszeres ellenőrzés 
követelményeit, tekintettel a talaj- és 
talajvízszennyeződés lehetőségére a 
létesítmény telephelyén;

d) a helyszínen valószínűsíthetően 
előforduló veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos rendszeres ellenőrzés 
követelményeit, tekintettel a tevékenység 
jellegére és a jelentős talaj- és 
talajvízszennyeződés lehetőségére a 
létesítmény telephelyén;

Or. en
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Módosítás 169
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyszínen valószínűsíthetően 
előforduló veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos rendszeres ellenőrzés 
követelményeit, tekintettel a talaj- és 
talajvízszennyeződés lehetőségére a 
létesítmény telephelyén;

d) a helyszínen valószínűsíthetően 
előforduló jelentős mennyiségű érintett
veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
rendszeres ellenőrzés követelményeit, 
tekintettel a talaj- és talajvízszennyeződés 
lehetőségére a létesítmény telephelyén;

Or. en

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a rendszeres ellenőrzések minden lehetséges veszélyes 
anyagra kiterjedjenek (több száz is lehet), a jelentős mennyiségű érintett veszélyes anyagokra 
kell korlátozni az ellenőrzést. 

Módosítás 170
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyszínen valószínűsíthetően 
előforduló veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos rendszeres ellenőrzés
követelményeit, tekintettel a talaj- és 
talajvízszennyeződés lehetőségére a 
létesítmény telephelyén;

(A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.)

Or. pl
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Módosítás 171
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) intézkedéseket az üzembe helyezésre, a 
szivárgási hibákra, az üzemzavarra, az 
időszakos leállításokra, valamint a 
működés végleges beszüntetésére 
vonatkozóan;

e) intézkedéseket normális működéstől 
eltérő esetekre, például az üzembe 
helyezésre, a szivárgási hibákra, az 
üzemzavarra, az időszakos leállításokra, 
valamint a működés végleges 
beszüntetésére vonatkozóan;

Or. en

Indokolás

Módosításra van szükség, hogy minden átmeneti helyzet kezelhető legyen. A cikk csupán 
néhány helyzetet sorol fel. Nem indokolt az eredeti szöveg megváltoztatása.

Bár nem történik rá hivatkozás, az átmeneti helyzetek korlátozása a listán szereplő 
eseményekre jelentős változtatás.

Módosítás 172
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Az engedélynek tartalmaznia kell 
minimális energiahatékonysági 
követelményeket, összhangban a BREF 
dokumentumokban BAT-ként 
meghatározott energiahatékonysági 
szintekkel.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az IPPC hatálya alá tartozó tevékenységek hatásaira az éghajlatváltozásra, az 
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erőforrások felhasználására, és annak érdekében, hogy egyenlő feltételeket biztosítsunk az EU 
egész területén, az engedélyben szereplő energiahatékonysági kritériumoknak a BREF 
dokumentumokban meghatározott BAT-ra kell alapulniuk.

Módosítás 173
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) megfelelő követelmények a hatékony 
energiahasználat biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Az energiafogyasztás csökkentését célzó uniós politikáknak való megfelelés érdekében az 
engedélyeknek előírásokat kellene tartalmazniuk az ipari létesítmények hatékony 
energiahasználatának biztosítása érdekében.

Módosítás 174
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) A BREF dokumentumokban szereplő 
BAT-nak megfelelő minimális 
energiahatékonysági követelmények.

Or. en
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Módosítás 175
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) intézkedések az emberi egészségre 
vonatkozó jelenlegi ellenőrzések 
figyelembe vétele érdekében. 

Or. en

Indokolás

Az emberi egészségre vonatkozó statisztikákra van szükség a környezetvédelmi 
kockázatértékelésekhez.

Módosítás 176
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A BAT referenciadokumentumokból 
kiindulva kell megállapítani az engedély 
feltételeit.

(3) Az illetékes hatóságok, anélkül, hogy 
bármiféle technikát vagy egy adott 
technológiát előírnának, azonban a
létesítmény műszaki jellemzőinek, 
földrajzi elhelyezkedésének és a helyi 
környezeti feltételeknek figyelembe 
vételével, a III. mellékletben felsorolt 
feltételek alapján, és a legjobb elérhető 
technológiáknak az üzemeltetővel közösen 
történő meghatározását követően, a BAT 
referenciadokumentumokból kiindulva
megállapítják az engedély feltételeit.

Or. en

Indokolás

Az integrált megközelítés alapelve szerint a helyi körülmények figyelembe vételével kell 
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megtalálni a legjobb technológiát. Fontos ezért, hogy a BAT-okat minden egyes létesítmény 
esetében a BREF-ben szereplő információk alapján, és a III. mellékletben felsorolt feltételek 
alapján, a helyi körülményeket is figyelembe véve válasszák ki. Erre csak az engedélyező és az 
engedélyért folyamodó közötti együttműködés révén kerülhet sor. Mindezt egyértelműen 
tartalmaznia kell az irányelvnek.

Módosítás 177
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A BAT referenciadokumentumokból 
kiindulva kell megállapítani az engedély 
feltételeit.

(3) A BAT referenciadokumentumokból 
kiindulva kell megállapítani az engedély 
feltételeit. Az illetékes hatóságok a 
környezetvédelem magas szintjének 
biztosítása érdekében szigorúbb 
engedélyezési feltételeket állapíthatnak 
meg, különösen ahol a helyi 
környezetvédelmi adottságok 
megkövetelik.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő esélyek biztosítása és a környezetvédelmi innováció ösztönzése érdekében az 
engedély feltételeinek a BREF-ben szereplő BAT-on kell alapulniuk. Lehetővé kell tenni az 
illetékes hatóságok számára, hogy szigorúbb feltételeket szabjanak, különösen ahol a helyi 
környezetvédelmi adottságok megkövetelik.

Módosítás 178
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A BAT referenciadokumentumokból 
kiindulva kell megállapítani az engedély 
feltételeit.

(3) Kötelezően a BAT 
referenciadokumentumokból kiindulva kell 
megállapítani az engedély feltételeit, és 
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egyértelműen alkalmazni kell azokat. A 
környezetvédelem – a levegő, a vizek és a 
talaj védelme – magas szintjének 
biztosítása érdekében kell megszabni az 
engedély feltételeit. Az illetékes hatóságok 
ennek érdekében szigorúbb engedélyezési 
feltételeket is megszabhatnak, mint 
amilyenek a BAT 
referenciadokumentumokban 
szerepelnek.

Or. en

Indokolás

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv végrehajtásának értékelése szerint a vizsgált 
engedélyek és általános, kötelező erejű szabályok fele nem a BAT-on alapult, és egyes 
esetekben jelentős – egyes szennyezőanyagok esetében 2-től 500-as szorzóig terjedő –
eltérések voltak az engedélyezési feltételek és a BAT-nak megfelelő teljesítmény között. A 
környezetvédelmi célkitűzéseket egyértelműen rögzíteni kell, és a környezetükért felelős 
tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy túllépjenek a BAT-on, amint az a BREF-ben is 
szerepel.

Módosítás 179
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A BAT referenciadokumentumokból 
kiindulva kell megállapítani az engedély 
feltételeit.

(3) A BAT referenciadokumentumokból 
kiindulva kell megállapítani az engedély 
feltételeit. Az illetékes hatóságok a BAT 
referenciadokumentumokban szereplő 
legjobb elérhető technológiák 
használatával elérhetőeknél szigorúbb 
engedélyezési feltételeket is szabhatnak.

Or. en

Indokolás

A törvény jogalapjával (az EK-Szerződés 175. cikke) összhangban az illetékes hatóságok nem 
korlátozhatók abban, hogy a BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szinteknél szigorúbb 
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kibocsátási értékeket állapítsanak meg.

Módosítás 180
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A BAT referenciadokumentumokból 
kiindulva kell megállapítani az engedély 
feltételeit.

(3) A BAT referenciadokumentumokból, 
és különösen a létesítmények átfogó 
környezetvédelmi teljesítményén és a 
környezeti elemek közti kereszthatásokon 
(cross-media effects) alapuló integrált 
megközelítésből kiindulva kell 
megállapítani az engedély feltételeit.

Or. en

Indokolás

A BAT referenciadokumentumok egyedi technikák révén meghatározzák a létesítmények 
átfogó környezetvédelmi teljesítményét, és adatokat tartalmaznak az elért eredményekről.  
Mivel e dokumentumok logikája erősen különbözik a jogszabályokban szereplő, 
követelményekre vonatkozó előírásoktól, fontos használatukra ösztönözni, amennyiben 
hasznos referenciaként szolgálhatnak.

Módosítás 181
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A BAT referenciadokumentumokból 
kiindulva kell megállapítani az engedély
feltételeit.

(3) A BAT referenciadokumentumokat 
figyelembe kell venni az engedély
feltételeinek megállapításakor.

Or. fi
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Módosítás 182
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a létesítmény, vagy annak 
egy része nem tartozik a BAT 
referenciadokumentumok hatálya alá, vagy 
amennyiben e dokumentumok nem 
tárgyalják az összes lehetséges környezeti 
hatást, az illetékes hatóságok a III. 
mellékletben felsorolt kritériumok alapján 
meghatározzák az érintett létesítményre 
vagy tevékenységre vonatkozóan elérhető 
legjobb technológiákattechnikákat, és 
ennek megfelelően megállapítják az 
engedély feltételeit.

(4) Amennyiben a létesítmény, vagy annak 
egy része nem tartozik a BAT 
referenciadokumentumok hatálya alá, vagy 
amennyiben e dokumentumok nem 
tárgyalják az összes lehetséges környezeti 
hatást, az illetékes hatóságok az 
üzemeltetővel együtt a III. mellékletben 
felsorolt kritériumok alapján 
meghatározzák az érintett létesítményre 
vagy tevékenységre vonatkozóan elérhető 
legjobb technológiáknak megfelelő 
kibocsátási szinteket, és ennek 
megfelelően megállapítják az engedély 
feltételeit.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóság egyedül nem rendelkezik a BAT meghatározásához szükséges műszaki 
ismeretekkel. Ezért azt az üzemeltetővel egyetértésben kell meghatározni.  Ez összhangban 
van a BREF-eljárás alapelveivel. A 16.2 cikk megállapítja, hogy a BAT-ot bármiféle technika 
vagy adott módszer alkalmazásának előírása nélkül kell meghatározni.

Módosítás 183
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a létesítmény, vagy annak 
egy része nem tartozik a BAT 
referenciadokumentumok hatálya alá, vagy 
amennyiben e dokumentumok nem 
tárgyalják az összes lehetséges környezeti 
hatást, az illetékes hatóságok a III. 

(4) Amennyiben a létesítmény, vagy annak 
egy része nem tartozik a BAT 
referenciadokumentumok hatálya alá, vagy 
amennyiben e dokumentumok nem 
tárgyalják az összes lehetséges környezeti 
hatást, az illetékes hatóságok, 



AM\742069HU.doc 13/78 PE412.187v01-00

HU

mellékletben felsorolt kritériumok alapján 
meghatározzák az érintett létesítményre 
vagy tevékenységre vonatkozóan elérhető 
legjobb technológiákattechnikákat, és 
ennek megfelelően megállapítják az 
engedély feltételeit.

együttműködve az üzemeltetővel a III. 
mellékletben felsorolt kritériumok alapján 
meghatározzák az érintett létesítményre 
vagy tevékenységre vonatkozóan elérhető 
legjobb technológiák használata révén 
elérhető kibocsátási szinteket, és ennek 
megfelelően megállapítják az engedély 
feltételeit.

Or. fr

Indokolás

Az üzemeltető ismeri a legjobban saját eljárásait, ezért érdemes bevonni a legjobb elérhető 
technológiák használata révén elérhető kibocsátási szintek meghatározásába.

Módosítás 184
Robert Sturdy

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 19. cikk sérelme nélkül, a a 15. cikk
(1) és (2) bekezdésében említett kibocsátási 
határértékek és az azokkal egyenértékű 
műszaki paraméterek az elérhető legjobb 
technikákon alapulnak anélkül, hogy 
előírnák bármilyen meghatározott technika 
vagy technológia használatát.

(2) A 19. cikk sérelme nélkül, a 15. cikk
(1) ás (2) bekezdésben említett kibocsátási 
határértékek és az azokkal egyenértékű 
műszaki paraméterek az elérhető legjobb 
technikákon alapulnak anélkül, hogy 
előírnák bármilyen meghatározott technika 
vagy technológia használatát, de 
figyelembe véve az érintett létesítmény 
műszaki jellemzőit, földrajzi 
elhelyezkedését és a helyi környezeti 
feltételeket.

Or. en

Indokolás

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
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acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.

Módosítás 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság olyan kibocsátási 
határértékeket határoz meg, amelyek nem
haladják meg a BAT 
referenciadokumentumban ismertett
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

Figyelembe véve az érintett létesítmény 
műszaki jellemzőit, földrajzi 
elhelyezkedését és a helyi környezeti 
feltételeket, az illetékes hatóság olyan 
kibocsátási határértékeket, azokkal 
egyenértékű paramétereket vagy technikai 
előírásokat, illetve ellenőrzési és teljesítési 
követelményeket határoz meg, amelyek
biztosítják, hogy a létesítmény 
kibocsátásai szintje nem haladja meg a 
BAT referenciadokumentumban szereplő
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó
vonatkozó kibocsátási szinteket.

Or. en

Indokolás

A minimális követelmények meghatározását, illetve az európai biztonsági háló (ESN) 
létrehozását komitológiai eljárással kell megtenni, az érdekelt feleket még a komitológiai 
eljárás megkezdése előtt bevonva (Komitológiai eljárás technikai szakértők bevonásával).  Az 
ESN-nek új vagy frissített BAT referenciadokumentumokon kell alapulnia, és csak „adott 
esetben” kell azt alkalmazni. Ennek az az oka, hogy egyes ipari folyamatokban szinte teljesen 
eltérhetnek akár ugyanazon anyag vagy anyagcsoport esetében is. Ezért előfordulhat, hogy 
európai ELV-t határoznak meg olyan gyártási folyamatokra/technikákra, amelyeket csak 
egyetlen létesítményben alkalmaznak. 
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Módosítás 186
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság olyan kibocsátási 
határértékeket határoz meg, amelyek nem 
haladják meg a BAT 
referenciadokumentumban ismertett
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

A (3) bekezdésre figyelemmel az illetékes 
hatóság olyan kibocsátási határértékeket, 
azoknak megfelelő paramétereket vagy 
műszaki előírásokat határoz meg, amelyek
révén a kibocsátási értékek a BAT 
referenciadokumentumban ismertetett
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szintek intervallumába esnek.

Or. fr

Indokolás

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3. 

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Módosítás 187
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság olyan kibocsátási Az illetékes hatóság olyan kibocsátási 
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határértékeket határoz meg, amelyek nem 
haladják meg a BAT 
referenciadokumentumban ismertett
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

határértékeket határoz meg, amelyek a 
BAT referenciadokumentumban szereplő
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket veszik alapul, és nem 
haladják meg a 18. cikkben meghatározott 
minimális követelményeket.

Or. fi

Módosítás 188
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság olyan kibocsátási 
határértékeket határoz meg, amelyek nem 
haladják meg a BAT 
referenciadokumentumban ismertett
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

Az illetékes hatóság olyan kibocsátási 
határértékeket határoz meg, amelyek nem 
haladják meg a BAT 
referenciadokumentumban szereplő
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket, amennyiben 
lehetséges, és figyelembe veszik a műszaki 
és gazdasági körülményeket is.

Or. fi

Módosítás 189
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság olyan kibocsátási 
határértékeket határoz meg, amelyek nem 
haladják meg a BAT 
referenciadokumentumban ismertett
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

Az illetékes hatóság olyan kibocsátási 
határértékeket határoz meg, amelyek nem 
haladják meg a BAT 
referenciadokumentumban szereplő
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szintek alsó határértékét.

Or. en
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Indokolás

A BAT alkalmazásának európai szinten akkor lesz a legnagyobb környezetvédelmi haszna, ha 
a BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek alsó határértékét alkalmazzuk. Az EEA egy friss 
tanulmánya kimutatja, hogy amennyiben a nagy tüzelőberendezések esetében 2004-től kezdve 
a legjobban teljesítő létesítmények szintjén állapították volna meg a kibocsátási szinteket, 
közel tízszer kevesebb NOX és 14-szer kevesebb SO2 került volna a levegőbe a jelenlegi 
szintekhez képest (ami évente közel 65 milliárd euró hasznot eredményezett volna, AEAT 
2007).

Módosítás 190
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság olyan kibocsátási 
határértékeket határoz meg, amelyek nem 
haladják meg a BAT 
referenciadokumentumban ismertett
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

Az illetékes hatóság olyan kibocsátási 
határértékeket határoz meg, amelyek nem 
haladják meg a BAT 
referenciadokumentumban szereplő
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szintek alsó határértékét.

Or. en

Indokolás

A BAT alkalmazásának akkor lesz a legnagyobb környezetvédelmi haszna, ha a BAT-hoz 
kapcsolódó kibocsátási szintek alsó határértékét alkalmazzuk. Az EEA erőművi nagy 
tüzelőberendezések légszennyezéséről szóló tanulmánya kimutatja, hogy amennyiben a nagy 
tüzelőberendezések esetében 2004-től kezdve a legjobban teljesítő létesítmények szintjén 
állapították volna meg a kibocsátási szinteket, tízszer kevesebb NOX és 14-szer kevesebb SO2 
került volna a levegőbe.
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Módosítás 191
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés második albekezdésétől 
eltérve, az illetékes hatóságok –
különleges esetekben – a környezeti és 
gazdasági költségeknek és előnyöknek a 
létesítmény műszaki jellemzőinek, 
földrajzi elhelyezkedésének és a helyi 
környezeti feltételeknek figyelembe 
vételével elvégzett értékelése alapján olyan 
kibocsátási határértékeket határozhatnak 
meg, amelyek meghaladják a BAT 
referenciadokumentumban leírt elérhető 
legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

törölve

E kibocsátási határértékek azonban –
adott esetben – nem haladhatják meg a 
V.–VIII. mellékletben meghatározott 
kibocsátási határértékeket.
A Bizottság kritériumokat állapíthat meg 
az ebben a bekezdésben említett eltérés 
engedélyezésére vonatkozóan.
Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A fő probléma az, hogy az illetékes hatóságok az engedélyezési feltételek megállapításakor 
nem veszik figyelembe a BREF-eket és a BAT-ra vonatkozó következtetéseiket. Az ELV-k 
számára a BAT-tól való eltérést lehetővé tevő derogáció, aláássa a létesítmények 
teljesítményének fokozására irányuló szabályozói nyomást. A BAT környezetvédelmi haszna 
akkor a legnagyobb, ha derogáció révén nem teszik lehetővé az attól való eltérést, és amely 
így erős keresletet gerjeszt az uniós környezetvédelmi ipar és hatékonyság számára.
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Módosítás 192
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés második albekezdésétől 
eltérve, az illetékes hatóságok –
különleges esetekben – a környezeti és 
gazdasági költségeknek és előnyöknek a 
létesítmény műszaki jellemzőinek, 
földrajzi elhelyezkedésének és a helyi 
környezeti feltételeknek figyelembe 
vételével elvégzett értékelése alapján olyan 
kibocsátási határértékeket határozhatnak 
meg, amelyek meghaladják a BAT 
referenciadokumentumban leírt elérhető 
legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

törölve

Or. en

Indokolás

A fő probléma az IPPC-irányelv végrehajtásának értékelésével az, hogy az illetékes 
hatóságok eltérnek a BREF-ektől és a BAT-ra vonatkozó következtetéseiktől, és a helyi 
körülményeket rendkívül szubjektív módon veszik figyelembe az engedélyezési feltételek 
megállapításakor. Az ELV-k számára a BAT-tal kapcsolatosan biztosított derogációk aláássák 
az európai ipar számára biztosított egyenlő feltételeket.

Módosítás 193
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés második albekezdésétől 
eltérve, az illetékes hatóságok – különleges 
esetekben – a környezeti és gazdasági 
költségeknek és előnyöknek a létesítmény 

(3) Az illetékes hatóságok a környezeti és 
gazdasági költségeknek és előnyöknek a 
létesítmény műszaki jellemzőinek, 
földrajzi elhelyezkedésének és a helyi 
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műszaki jellemzőinek, földrajzi 
elhelyezkedésének és a helyi környezeti 
feltételeknek figyelembe vételével 
elvégzett értékelése alapján olyan 
kibocsátási határértékeket határozhatnak 
meg, amelyek meghaladják a BAT 
referenciadokumentumban leírt elérhető 
legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

környezeti feltételeknek figyelembe 
vételével elvégzett értékelése alapján olyan 
kibocsátási határértékeket, azoknak 
megfelelő, ugyanolyan kibocsátási 
szinteket eredményező paramétereket vagy 
műszaki előírásokat határozhatnak meg, 
amelyek meghaladják a BAT 
referenciadokumentumban leírt elérhető 
legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

Or. fr

Indokolás

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Módosítás 194
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés második albekezdésétől 
eltérve, az illetékes hatóságok – különleges 
esetekben – a környezeti és gazdasági 
költségeknek és előnyöknek a létesítmény 
műszaki jellemzőinek, földrajzi 
elhelyezkedésének és a helyi környezeti 
feltételeknek figyelembe vételével 

(3) A (2) bekezdés második albekezdésétől 
eltérve, az illetékes hatóságok – különleges 
esetekben – a környezeti és gazdasági 
költségeknek és előnyöknek a létesítmény 
műszaki jellemzőinek, földrajzi 
elhelyezkedésének és a helyi környezeti 
feltételeknek figyelembe vételével 
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elvégzett értékelése alapján olyan 
kibocsátási határértékeket határozhatnak 
meg, amelyek meghaladják a BAT 
referenciadokumentumban leírt elérhető 
legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

elvégzett értékelése eredményeként olyan 
kibocsátási határértékeket határozhatnak 
meg, amelyek meghaladják a BAT 
referenciadokumentumban leírt elérhető 
legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

Or. en

Indokolás

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception 
where it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the 
importance of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be 
provide the opportunity to participate in the decision making process in line with the 
requirements of the Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Módosítás 195
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kibocsátási határértékek azonban –
adott esetben – nem haladhatják meg a V.–
VIII. mellékletben meghatározott 
kibocsátási határértékeket.

Az ebből származó kibocsátások azonban 
nem haladhatják meg az V–VIII. 
mellékletben meghatározott kibocsátási
határértékeknek megfelelő kibocsátási 
szinteket.

Or. fr

Indokolás

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
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sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Módosítás 196
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kibocsátási határértékek azonban – adott 
esetben – nem haladhatják meg a V.–VIII. 
mellékletben meghatározott kibocsátási 
határértékeket.

E kibocsátási határértékek azonban nem 
haladhatják meg a V.–VIII. mellékletben 
meghatározott kibocsátási határértékeket, 
amennyiben lehetséges, és figyelembe 
veszik a műszaki és gazdasági 
körülményeket is.

Or. fi

Módosítás 197
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kibocsátási határértékek azonban – adott 
esetben – nem haladhatják meg a V.–VIII.
mellékletben meghatározott kibocsátási 
határértékeket.

E kibocsátási határértékek azonban nem 
haladhatják meg a 14. cikk (3) 
bekezdésében vagy adott esetben az V–
VIII. mellékletben meghatározott 
kibocsátási határértékeket.

Or. en



AM\742069HU.doc 23/78 PE412.187v01-00

HU

Indokolás

Amennyiben Uniószerte kötelező kibocsátási korlátozásokat vezetnek be a 14. cikk (3) 
bekezdése alapján, azokat az V–VIII. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékekhez 
hasonlóan semmiképpen sem haladhatják meg. A BEATEL-tól való eltérések feltételeinek 
meghatározása nem lehet komitológiai eljárás tárgya.

Módosítás 198
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az érintett 
személyek kellő időben megfelelő 
lehetőséget kapjanak az e bekezdésben 
hivatkozott derogációk megadásával 
kapcsolatos döntésben való részvételre.

Or. en

Indokolás

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Módosítás 199
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kritériumokat állapíthat meg 
az ebben a bekezdésben említett eltérés 

törölve
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engedélyezésére vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Amennyiben Uniószerte kötelező kibocsátási korlátozásokat vezetnek be a 14. cikk (3) 
bekezdése alapján, azokat az V–VIII. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékekhez 
hasonlóan semmiképpen sem haladhatják meg. A BEATEL-tól való eltérések feltételeinek 
meghatározása nem lehet komitológiai eljárás tárgya.

Módosítás 200
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kritériumokat állapíthat meg 
az ebben a bekezdésben említett eltérés 
engedélyezésére vonatkozóan.

törölve

Or. fi

Módosítás 201
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kritériumokat állapíthat meg 
az ebben a bekezdésben említett eltérés 
engedélyezésére vonatkozóan.

Amikor a kibocsátási határértékeket, 
azoknak megfelelő paramétereket vagy 
műszaki előírásokat e bekezdés alapján 
határozzák meg, a BAT 
referenciadokumentumban ismertetett 
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket meghaladó 
kibocsátási szinteket az engedélyezési 
feltételekhez kapcsolt mellékletben 
indokolni kell.
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Or. fr

Indokolás

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Módosítás 202
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kritériumokat állapíthat meg 
az ebben a bekezdésben említett eltérés 
engedélyezésére vonatkozóan.

Amikor e bekezdés alapján kibocsátási 
határértékeket, hasonló paramétereket és 
műszaki előírásokat határoznak meg, 
dokumentálni és az engedélyezési 
feltételekhez kapcsolt mellékletben 
indokolni kell a BAT 
referenciadokumentumokban szereplő 
BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási 
értékektől eltérő kibocsátási szintek 
engedélyezését.

Or. en

Indokolás

Kivételes esetben az illetékes hatóság olyan kibocsátási határértékeket is megállapíthat, 
amelyek az adott létesítmény esetében meghaladják a BAT referenciadokumentumokban 



PE412.187v01-00 26/78 AM\742069HU.doc

HU

szereplő kibocsátási értékeket. Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, hogy eltér a 
BATAEL-ektől, azt egyértelműen indokolnia kell, és bizonyítania kell, hogy az így kiadott 
engedély is biztosítja a környezet magas szintű védelmét.

Módosítás 203
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kritériumokat állapíthat meg 
az ebben a bekezdésben említett eltérés 
engedélyezésére vonatkozóan.

A Bizottság kritériumokat állapít meg az 
ebben a bekezdésben említett eltérés 
engedélyezésére vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Módosítás 204
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 

törölve



AM\742069HU.doc 27/78 PE412.187v01-00

HU

elfogadni.

Or. en

Indokolás

Kivételes esetben az illetékes hatóság olyan kibocsátási határértékeket is megállapíthat, 
amelyek az adott létesítmény esetében meghaladják a BAT referenciadokumentumokban 
szereplő kibocsátási értékeket. Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, hogy eltér a 
BATAEL-ektől, azt egyértelműen indokolnia kell, és bizonyítania kell, hogy az így kiadott 
engedély is biztosítja a környezet magas szintű védelmét.

Módosítás 205
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben Uniószerte kötelező kibocsátási korlátozásokat vezetnek be a 14. cikk (3) 
bekezdése alapján, azokat az V–VIII. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékekhez 
hasonlóan semmiképpen sem haladhatják meg. A BEATEL-tól való eltérések feltételeinek 
meghatározása nem lehet komitológiai eljárás tárgya.
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Módosítás 206
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. fr

Indokolás

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Módosítás 207
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 

törölve
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elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. fi

Módosítás 208
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik 
a 12. cikk (2) bekezdésének és az első 
albekezdés 1. és 2. pontjának 
követelményeitől való eltérést az olyan 
kibocsátásnövekedés esetében, amely az új 
keletű technológiák tesztelésének és 
alkalmazásának következménye, feltéve, 
hogy az eltérés engedélyezésétől számított
6 hónapon belül e technológiák 
alkalmazásával felhagynak, illetve a 
tevékenység eléri legalább az elérhető 
legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szintet.

(5) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik 
a 12. cikk (2) bekezdésének és az első 
albekezdés 1. és 2. pontjának 
követelményeitől való eltérést az olyan 
kibocsátásnövekedés esetében, amely az új 
keletű technológiák tesztelésének és 
alkalmazásának következménye, feltéve, 
hogy az eltérés engedélyezésétől számított
12 hónapon belül – amely időszakot 12 
hónappal ki lehet bővíteni – e 
technológiák alkalmazásával felhagynak, 
illetve a tevékenység eléri legalább az 
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szintet.

Or. nl

Indokolás

A javasolt ideiglenes mentesítés nem biztos, hogy elegendő. Ezért javasoljuk az időszak 
kiterjesztését.
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Módosítás 209
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik 
a 12. cikk (2) bekezdésének és az első 
albekezdés 1. és 2. pontjának 
követelményeitől való eltérést az olyan 
kibocsátásnövekedés esetében, amely az új 
keletű technológiák tesztelésének és 
alkalmazásának következménye, feltéve, 
hogy az eltérés engedélyezésétől számított
6 hónapon belül e technológiák 
alkalmazásával felhagynak, illetve a 
tevékenység eléri legalább az elérhető 
legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szintet.

(5) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik 
a 12. cikk (2) bekezdésének és az első 
albekezdés 1. és 2. pontjának 
követelményeitől való eltérést az olyan 
kibocsátásnövekedés esetében, amely az új 
keletű technológiák tesztelésének és 
alkalmazásának következménye, feltéve, 
hogy az eltérés engedélyezésétől számított
12 hónapon belül e technológiák 
alkalmazásával felhagynak, illetve a 
tevékenység eléri legalább az elérhető 
legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szintet.

Or. en

Indokolás

A kísérleti létesítmények tanulmányozása alapján az új technológiák, adott esetben első ízben 
történő iparági alkalmazása normális esetben jóval tovább tart 6 hónapnál. Gyakran több 
mint két évet is igénybe vesz. Még a kipróbált és tesztelt technikák esetén is több mint 6 
hónapra van szükség egy ipari létesítmény beüzemeléséhez. Az illetékes hatóságnak eseti 
alapon kell eldöntenie, hogy milyen időkeretre van szükség. Két év elfogadható időkeret 
lenne; a rövidebb időkorlát különben korlátozná az innovációt, és hozzájárulna a jelenlegi 
technikák továbbéléséhez.

Módosítás 210
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben egy tagállam nem 
biztos, hogy teljesíteni tudja a nemzeti 
kibocsátási határértékekről szóló 
irányelvben szereplő célkitűzéseit, az 
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illetékes hatóságok az érintett szennyezők 
esetében olyan kibocsátási határértékeket 
állapítanak meg, amelyek alatta 
maradnak a BREF-ekben szereplő BAT 
értékeinek. 

Or. en

Módosítás 211
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Szükség esetén, a nemzeti kibocsátási 
határértékekről szóló irányelvben szereplő 
célkitűzések teljesítése érdekében az 
illetékes hatóságok a BREF-ekben 
szereplő BAT értékeinél szigorúbb 
kibocsátási határértékeket állapítanak 
meg. 

Or. en

Indokolás

A nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelvben szereplő ambiciózus levegőminőségi 
célkitűzéseket a legtöbb tagállam valószínűleg nem tudja teljesíteni. Az illetékes hatóságoknak 
ezért lehetőséget kell biztosítani arra, hogy olyan ELV-eket állapítsanak meg, amelyek 
szigorúbban a BREF-ekben szereplő BAT értékeinél.

Módosítás 212
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 15. cikk (1) bekezdésének c) és d)
pontjában említett ellenőrzési 
követelményeknek – adott esetben – a 

(1) A 15. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett ellenőrzési 
követelményeknek – adott esetben – a 
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BAT referenciadokumentumokban leírt 
ellenőrzés következtetésein kell alapulniuk.

BAT referenciadokumentumokban leírt 
ellenőrzés következtetésein kell alapulniuk.

Or. nl

Indokolás

 Ld. a 15. cikk d) pontjának módosítását. A rendszeres ellenőrzésnek nincs túl sok haszna, ha 
az irányelv nem köt hozzá szankciókat. Az illetékes hatóságoknak kell meghatározni, hogy 
mikor érdemes ellenőrzést folytatni.

Módosítás 213
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 15. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjában említett rendszeres ellenőrzés 
gyakoriságát az illetékes hatóság az egyes 
létesítmények engedélyében, illetve 
általánosan kötelező erejű szabályok 
keretében határozza meg.

törölve

Az első albekezdés sérelme nélkül, a 
rendszeres ellenőrzést legalább hétévente 
egyszer el kell végezni.
A Bizottság kritériumokat állapíthat meg 
a rendszeres ellenőrzés gyakoriságának 
meghatározására vonatkozóan.
Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. 

Or. nl
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Indokolás

 Ld. a 15. cikk d) pontjának módosítását. A rendszeres ellenőrzésnek nincs túl sok haszna, ha 
az irányelv nem köt hozzá szankciókat. Az illetékes hatóságoknak kell meghatározni, hogy 
mikor érdemes ellenőrzést folytatni.

Módosítás 214
Robert Sturdy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés sérelme nélkül, a 
rendszeres ellenőrzést legalább hétévente 
egyszer el kell végezni.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem értünk egyet a rendszeres ellenőrzés minimális gyakoriságának megszabásával, hiszen 
az ágazatonként és ellenőrzési típusonként eltérő lesz.

Az „ellenőrzés” jelentése rendkívül eltérő lehet, az egyszerű vizuális ellenőrzéstől és 
adatrögzítéstől kezdve a részletes mintavételig terjedően, ezért nem tartjuk helyesnek 
feltételeket szabni. 

Módosítás 215
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés sérelme nélkül, a 
rendszeres ellenőrzést legalább hétévente
egyszer el kell végezni.

Az első albekezdés sérelme nélkül, a
talajvíz és a talaj rendszeres ellenőrzését
legalább öt, illetve tízévente egyszer el kell 
végezni, amennyiben az ellenőrzés nem a 
szennyezés jelentette kockázatok 
rendszeres értékelésen alapul.
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Or. en

Indokolás

Először is az ellenőrzés megkönnyítése érdekében különbséget kell tenni a talajvíz és a talaj 
ellenőrzésének gyakorisága között, hiszen az kevésbé költséges és könnyebben kivitelezhető a 
talajvíz, mint a talaj esetében. 

Másodsorban a talaj és a talajvíz hatékony és eredményes ellenőrzése érdekében lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy a gyakoriságot a környezeti kockázatok alapján határozzák meg. 
Ebben az esetben a Bizottságnak ki kell dolgoznia a jó gyakorlat biztosításának feltételeit.

Módosítás 216
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés sérelme nélkül, a 
rendszeres ellenőrzést legalább hétévente
egyszer el kell végezni.

Az első albekezdés sérelme nélkül, a 
rendszeres ellenőrzést legalább évente
egyszer el kell végezni.

Or. en

Indokolás

A talaj és a talajvíz ellenőrzését legalább 12 havonként el kell végezni a szennyezés időben 
történő észlelése, valamint a károk és az esetleges kármentesítés költségeinek csökkentése 
érdekében. Az ellenőrzés eredményeit szerepeltetni kell az üzemeltető éves jelentésében, és 
nyilvános helyen elérhetővé kell azt tenni. Annak érdekében, hogy az EU-ban mindenhol 
harmonizáltak legyenek a feltételek, a Bizottságnak rendelkeznie kell a minimális 
gyakoriságról.
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Módosítás 217
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés sérelme nélkül, a 
rendszeres ellenőrzést legalább hétévente
egyszer el kell végezni.

Az első albekezdés sérelme nélkül, a
veszélyes anyagok rendszeres ellenőrzését
legalább évente egyszer el kell végezni a 
talajvíz és ötévente egyszer a talaj 
esetében.

Or. en

Módosítás 218
Robert Sturdy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kritériumokat állapíthat meg
a rendszeres ellenőrzés gyakoriságának 
meghatározására vonatkozóan.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem értünk egyet a rendszeres ellenőrzés minimális gyakoriságának megszabásával, hiszen 
az ágazatonként és ellenőrzési típusonként eltérő lesz.

Az „ellenőrzés” jelentése rendkívül eltérő lehet, az egyszerű vizuális ellenőrzéstől és 
adatrögzítéstől kezdve a részletes mintavételig terjedően, ezért nem tartjuk helyesnek 
feltételeket szabni. 
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Módosítás 219
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kritériumokat állapíthat meg 
a rendszeres ellenőrzés gyakoriságának 
meghatározására vonatkozóan.

törölve

Or. en

Indokolás

Minden tagállamnak át kell ültetnie és végre kell hajtania az irányelvet. A tagállamnak kell 
eldöntenie, hogy milyen eljárást alkalmaz az ellenőrzésre.

Módosítás 220
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kritériumokat állapíthat meg a
rendszeres ellenőrzés gyakoriságának 
meghatározására vonatkozóan.

A Bizottság kritériumokat állapít meg a
szennyezési kockázatok értékelésére
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Először is az ellenőrzés megkönnyítése érdekében különbséget kell tenni a talajvíz és a talaj 
ellenőrzésének gyakorisága között, hiszen az kevésbé költséges és könnyebben kivitelezhető a 
talajvíz, mint a talaj esetében. 

Másodsorban a talaj és a talajvíz hatékony és eredményes ellenőrzése érdekében lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy a gyakoriságot a környezeti kockázatok alapján határozzák meg. 
Ebben az esetben a Bizottságnak ki kell dolgoznia a jó gyakorlat biztosításának feltételeit.
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Módosítás 221
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

Minden tagállamnak át kell ültetnie és végre kell hajtania az irányelvet. A tagállamnak kell 
eldöntenie, hogy milyen eljárást alkalmaz az ellenőrzésre.

Módosítás 222
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kritériumokat állapíthat meg a 
rendszeres ellenőrzés gyakoriságának 
meghatározására vonatkozóan.

A Bizottság kritériumokat állapít meg a 
rendszeres ellenőrzés gyakoriságának 
meghatározására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A talaj és a talajvíz ellenőrzését legalább 12 havonként el kell végezni a szennyezés időben 
történő észlelése, valamint a károk és az esetleges kármentesítés költségeinek csökkentése 
érdekében. Az ellenőrzés eredményeit szerepeltetni kell az üzemeltető éves jelentésében, és 
nyilvános helyen elérhetővé kell azt tenni. Annak érdekében, hogy az EU-ban mindenhol 
harmonizáltak legyenek a feltételek, a Bizottságnak rendelkeznie kell a minimális 
gyakoriságról.
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Módosítás 223
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az általánosan kötelező előírások 
elfogadása esetén a tagállamok biztosítják
az integrált megközelítést és az egyedi 
engedélyezési feltételekkel elérhető szinttel
egyenértékű  magas fokú 
környezetvédelmet.

(1) Az általánosan kötelező előírások 
elfogadása esetén a tagállamok biztosítják
az integrált megközelítést és az egyedi 
engedélyezési feltételekkel elérhető szinttel
egyenértékű magas fokú egészség- és
környezetvédelmet.

Or. pl

Módosítás 224
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok, amennyiben szükséges, a 
kihirdetéstől számított négy éven belül
újraértékelik és frissítik az érintett 
létesítményre vonatkozó általánosan 
kötelező erejű szabályokat.

Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot tesz közzé, a 
tagállamok, amennyiben szükséges, 
újraértékelik és frissítik az érintett 
létesítményre vonatkozó általánosan 
kötelező erejű szabályokat, figyelembe 
véve a beruházási ciklusokat. Az ipari 
tevékenységet folytató meglévő 
létesítményekre vonatkozó, az I. melléklet 
6.6 bekezdésében szereplő általánosan 
kötelező előírásokat ezért 15 éven belül 
felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Or. en
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Módosítás 225
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok, amennyiben szükséges, a 
kihirdetéstől számított négy éven belül 
újraértékelik és frissítik az érintett 
létesítményre vonatkozó általánosan 
kötelező erejű szabályokat.

Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot tesz közzé, a 
tagállamok, amennyiben szükséges, a
beruházási ciklusok egyedi eseteit 
figyelembe véve a kihirdetéstől számított 
négy éven belül újraértékelik és frissítik az 
érintett létesítményre vonatkozó 
általánosan kötelező erejű szabályokat.

Or. nl

Indokolás

Fontosak az átmeneti időszakok. Az általánosan kötelező szabályoknak ezért figyelembe kell 
venniük a beruházási ciklusokat. 

Módosítás 226
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok, amennyiben szükséges, a 
kihirdetéstől számított négy éven belül
újraértékelik és frissítik az érintett 
létesítményre vonatkozó általánosan 
kötelező erejű szabályokat.

Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok a kihirdetéstől számított négy 
éven belül felülvizsgálják, és amennyiben 
szükséges frissítik az érintett létesítményre 
vonatkozó általánosan kötelező erejű 
szabályokat.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgálatot el kell végezni, és az alapján kell eldönteni, hogy esetleg szükség van-e az 
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engedélyezési feltételek frissítésére, ezért az „amennyiben szükséges” kifejezést a szöveg egy 
más pontjára kell áthelyezni.

Módosítás 227
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok, amennyiben szükséges, a
kihirdetéstől számított négy éven belül 
újraértékelik és frissítik az érintett 
létesítményre vonatkozó általánosan 
kötelező erejű szabályokat.

Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok, amennyiben szükséges, a 
kihirdetéstől számított négy éven belül 
újraértékelik és frissítik az érintett új
létesítményre vonatkozó általánosan 
kötelező erejű szabályokat.

Or. fi

Módosítás 228
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk

Kibocsátási határértékek a Közösségben

(1) A Tanács a Bizottság javaslata 
alapján, a Szerződésben foglalt eljárás 
szerint elfogadja a kibocsátási 
határértékeket:
az I. mellékletben szereplő 
létesítménykategóriákra, kivéve a 
melléklet 5.1 és 5.4 pontjában említett 
hulladéklerakókat, és
a III. mellékletben szereplő 
szennyezőanyagokra, amelyek esetében 
közösségi fellépésre van szükség, 
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elsősorban a 16. cikkben hivatkozott 
információcsere alapján.
(2) Amennyiben az irányelv szerint 
nincsenek meghatározott közösségi 
kibocsátási határértékek, az irányelvnek 
megfelelő, a II. mellékletben említett 
kibocsátási határértékeket és a más 
közösségi jogszabályokban szereplő 
kibocsátási határértékeket kell alkalmazni 
minimális határértékként az I. 
mellékletben szereplő létesítmények 
esetében, összhangban az irányelvvel.
A Tanács a Bizottság javaslata alapján, a 
Szerződésben foglalt eljárás szerint 
elfogadja az I. melléklet 5.1 és 5.4 
pontjában említett hulladéklerakókra 
vonatkozó intézkedéseket, az irányelvben 
foglalt követelmények teljesülésének 
sérelme nélkül.

Or. fi

Módosítás 229
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben az egyes légszennyező 
anyagok összkibocsátási határértékeiről 
szóló, 2001. október 23-i, 2001/81/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1 szereplő nemzeti kibocsátási 
határértékek szigorúbb feltételeket 
kívánnak meg, mint amilyeneket a legjobb 
elérhető technológiák vagy az irányelv 
más rendelkezései révén teljesíteni 
lehetne, a tagállamok további 
intézkedéseket követlhetnek meg a 
létesítményektől. Figyelembe kell venni 
ezen intézkedések költségeit és hasznait, 
összehasonlítva a létestmény más 
kibocsátási forrásaira vonatkozó 
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intézkedésekkel.
_______

HL L 309., 2001.11.27., 22. o.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell az IPPC-irányelv és a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelvhez és 
az élőhelyekről szóló irányelvhez hasonló környzetvédelmi célokat kitűző irányelvek közti 
kapcsolatot:  Amennyiben szigorűbb feltétlekere van szükség, mint amit a legjobb elérhető 
technológiák révén teljesíteni lehet, a tagállamok szigorúnn kibocsátáscsökknetésre 
kötelezhetik a létesítményeket. Erre az intézkedésre azért van szükség, mert a legjobb elérhető 
technológiák ugyan csökkentik a kibocsátást, azonban nem biztosítják a kibocsátási célok 
teljesülését.

Módosítás 230
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóság figyelemmel kísérje az 
elérhető legjobb technikák fejlődését, vagy 
a hatóságot tájékoztatják arról és bármely 
új vagy felülvizsgált BAT 
referenciadokumentum közzétételéről.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóság figyelemmel kísérje az 
elérhető legjobb technikák fejlődését, vagy 
a hatóságot tájékoztatják arról és bármely 
új vagy felülvizsgált BAT 
referenciadokumentum közzétételéről, az 
érintett nyilvánosság tájékoztatásával.

Or. en

Indokolás

Tájékoztató kampányt kellene indítani.
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Módosítás 231
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóság
időszakonként újraértékelje  és szükség 
esetén az ezen irányelvnek való megfelelés 
céljából frissítse  az engedély minden
feltételét.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóság
időszakonként, és legalább tízévente 
újraértékelje és szükség esetén az ezen 
irányelvnek való megfelelés céljából 
frissítse  az engedély minden  feltételét.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgált BAT dokumentum közzétételét követő újraértékelése mellett be kellene vezetni 
egy rögzített uniós szintű időkeretet a rendszeres újraértékelésre, különös tekintettel a verseny 
torzulásának elkerülésére. 

A 22. cikk (1) bekezdésének módosítása az eljárási szabályzat 80a. cikke szerint elfogadható, 
hiszen szoros kapcsolat van az engedély újraértékelésének uniós szintű minimális gyakorisága 
és a javasolt szöveg (3) bekezdésére között,

Módosítás 232
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóságaik, amennyiben 
szükséges, a kihirdetéstől számított négy 
éven belül újraértékeljék és frissítsék az 
érintett létesítményre vonatkozó 
engedélyezési feltételeket.

törölve
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A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban 
engedélyezett eltérésre az első albekezdést 
kell alkalmazni.

Or. fi

Módosítás 233
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóságaik, amennyiben 
szükséges, a kihirdetéstől számított négy 
éven belül újraértékeljék és frissítsék az 
érintett létesítményre vonatkozó 
engedélyezési feltételeket.

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot tesz közzé, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóságaik, amennyiben 
szükséges, az időszakos újraértékelésre 
vonatkozó engedély rendes lejáratának és 
az engedély frissítésének időpontjában, 
figyelembe véve a beruházási ciklusok 
egyedi eseteit a kihirdetéstől számított 
négy éven belül újraértékeljék és frissítsék 
az érintett létesítményre vonatkozó 
engedélyezési feltételeket

Or. en

Indokolás

Ezen rendelkezés célja annak biztosítása, hogy az engedélyeket a BAT 
referenciadokumentumok frissítése során ne módosítsák visszamenőlegesen. Ez lehetővé teszi 
az üzemeltetők számára a tevékenységük szükségtelen költségek és állandó változások nélküli 
végezéséhez szükséges biztonságot. A hatályos jogszabályok alapján előírják továbbá a 
megadott engedélyek időszakos (Olaszországban 5 évente történő) felülvizsgálatát. Az új BAT 
ezért az engedélyek rendes lejáratát követően kerül alkalmazásra.
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Módosítás 234
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóságaik, amennyiben 
szükséges, a kihirdetéstől számított négy 
éven belül újraértékeljék és frissítsék az 
érintett létesítményre vonatkozó 
engedélyezési feltételeket.

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot tesz közzé, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóságaik, amennyiben 
szükséges, a beruházási ciklusok egyedi 
eseteit figyelembe véve újraértékeljék és 
frissítsék az érintett létesítményre 
vonatkozó engedélyezési feltételeket. A 
meglévő ipari tevékenységet folytató 
létesítményekre vonatkozó, az I. melléklet 
6.6 bekezdésében szereplő engedélyezési 
feltételeket ezért 15 éven belül újra kell 
értékelni, és frissíteni kell.

Or. en

Módosítás 235
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóságaik, amennyiben 
szükséges, a kihirdetéstől számított négy
éven belül újraértékeljék és frissítsék az 
érintett létesítményre vonatkozó
engedélyezési feltételeket.

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok biztosítják, hogy az illetékes
hatóságok a kihirdetéstől számított két
éven belül felülvizsgálják, és amennyiben 
szükséges frissítik az érintett létesítményre 
vonatkozó általánosan kötelező erejű 
szabályokat.

Or. en
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Indokolás

A BAT referenciadokumentum egy hosszú folyamat eredménye, és miután döntés született 
róla, gyorsan át kell ültetni a gyakorlatba. A határidőt alkalmazni kell az illetékes hatóságok 
által végzett felülvizsgálatra és frissítésre.

Módosítás 236
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóságaik, amennyiben 
szükséges, a kihirdetéstől számított négy 
éven belül újraértékeljék és frissítsék az 
érintett létesítményre vonatkozó 
engedélyezési feltételeket.

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot tesz közzé, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóságaik, amennyiben 
szükséges, a beruházási ciklusok egyedi 
eseteit figyelembe véve újraértékeljék és 
frissítsék az érintett létesítményre 
vonatkozó engedélyezési feltételeket.

Or. nl

Indokolás

Nem szükséges esetenként megvizsgálni azt, hogy a változtatások illeszkednek-e a beruházási 
ciklusba, amint azt Holger Krahmer javasolja a 27. módosításban, egy adott helyzetben lehet 
határozatot hozni a vállalkozásokra, például a meglévő létesítményekre általában függetlenül 
attól, hogy az illeszkedik-e a beruházási ciklusba. Ez nem csupán a gazdasági szereplők 
számára kedvező, de egyúttal csökkenti a helyi hatóságok költségeit, mivel nem szükséges 
minden esetet egyenként megvizsgálni. 

Módosítás 237
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
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tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóságaik, amennyiben 
szükséges, a kihirdetéstől számított négy 
éven belül újraértékeljék és frissítsék az 
érintett létesítményre vonatkozó 
engedélyezési feltételeket.

tagállamok, amennyiben szükséges, a 
kihirdetéstől számított négy éven belül
újraértékelik és frissítik az érintett 
létesítményre vonatkozó engedélyezési 
feltételeket.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgálatot el kell végezni, és az alapján kell eldönteni, hogy esetleg szükség van-e a 
GBR frissítésére, ezért az „amennyiben szükséges” kifejezést a szöveg egy más pontjára kell 
áthelyezni.

Módosítás 238
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóságaik, amennyiben 
szükséges, a kihirdetéstől számított négy
éven belül újraértékeljék és frissítsék az 
érintett létesítményre vonatkozó 
engedélyezési feltételeket.

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok, amennyiben szükséges, a 
kihirdetéstől számított két éven belül
újraértékelik és frissítik az érintett 
létesítményre vonatkozó engedélyezési 
feltételeket.

Or. en

Indokolás

A BREF-ek általában a tagállamok műszaki szakértői közötti ötéves folyamat során született 
egyetértést tükrözik: e dinamikus műszaki fejlődést a BREF közzétételét követő két év után 
szükség esetén el kell ismerni, felül kell vizsgálni, és frissíteni kell a környezeti innováció 
további ösztönzésének biztosítása érdekében.
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Módosítás 239
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóságaik, amennyiben 
szükséges, a kihirdetéstől számított négy 
éven belül újraértékeljék és frissítsék az 
érintett létesítményre vonatkozó 
engedélyezési feltételeket.

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóságaik, amennyiben 
szükséges, a kihirdetéstől számított
megfelelő időn belül újraértékeljék és 
frissítsék az érintett létesítményre 
vonatkozó engedélyezési feltételeket.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára nagyobb rugalmasságot kellene biztosítani a BREF dokumentumok 
elfogadását vagy felülvizsgálatát követően az újraértékelés időzítése tekintetében (például a 
beruházási ciklusok figyelembe vétele tekintetében). Ezen módosítást a rendszeres 
újraértékelés rögzített uniós szintű időkeretét javasoló 5. módosítással együtt kellene 
beilleszteni. Ez biztosítaná az újraértékelés minimális gyakoriságát. 

Módosítás 240
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban 
engedélyezett eltérésre az első albekezdést 
kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Indokolás

A BAT referenciadokumentum egy hosszú folyamat eredménye, és miután döntés született 
róla, gyorsan át kell ültetni a gyakorlatba. A határidőt alkalmazni kell az illetékes hatóságok 
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által végzett felülvizsgálatra és frissítésre.

Módosítás 241
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban 
engedélyezett eltérésre az első albekezdést 
kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Indokolás

A BREF-ek általában a tagállamok műszaki szakértői közötti ötéves folyamat során született 
egyetértést tükrözik: e dinamikus műszaki fejlődést a BREF közzétételét követő két év után 
szükség esetén el kell ismerni, felül kell vizsgálni, és frissíteni kell a környezeti innováció 
további ösztönzésének biztosítása érdekében.

Módosítás 242
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban 
engedélyezett eltérésre az első albekezdést 
kell alkalmazni.

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban 
engedélyezett eltérésre is az első 
albekezdést kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára nagyobb rugalmasságot kellene biztosítani a BREF dokumentumok 
elfogadását vagy felülvizsgálatát követően az újraértékelés időzítése tekintetében (például a 
beruházási ciklusok figyelembe vétele tekintetében). Ezen módosítást a rendszeres 
újraértékelés rögzített uniós szintű időkeretét javasoló 5. módosítással együtt kellene 
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beilleszteni. Ez biztosítaná az újraértékelés minimális gyakoriságát.

Módosítás 243
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elérhető legjobb technikák fejlődése
lehetővé teszi a kibocsátások jelentős 
mértékű csökkentését ,

b) az elérhető legjobb technikák fejlődése 
ésszerűtlen költségek nélkül lehetővé teszi 
a kibocsátások jelentős mértékű 
csökkentését,

Or. fi

Módosítás 244
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) amennyiben szükséges, az egyes 
légszennyező anyagok nemzeti kibocsátási 
határértékeiről szóló, 2001/81/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelés.

Or. en

Indokolás

A nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló irányelvben megállapított levegőminőségi 
célkitűzéseket valószínűleg nem érik el a tagállamokban, az illetékes hatóságoknak ezért 
frissíteni kellene az érintett létesítményekre vonatkozó engedélyeket, amennyiben a nemzeti 
kibocsátási határértékeiről szóló irányelvben rögzített határértékek teljesítésének biztosítása 
érdekében az szükséges.
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Módosítás 245
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. cikk törölve
A telephely bezárása és helyreállítása

(1) A környezeti károk megelőzése és 
felszámolása tekintetében a környezeti 
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 
2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a talajvédelem kereteinek 
meghatározásáról, valamint a 2004/35/EK 
irányelv módosításáról szóló 20../…/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
sérelme nélkül, az illetékes hatóság 
gondoskodik arról, hogy a 12. cikk 8. 
pontjában előírt alapelv tiszteletben 
tartásának biztosítására megállapított 
engedélyezési feltételeket végrehajtsák a 
tevékenység végleges leállítása esetén.
(2) Ahol a tevékenység magában foglalja 
a veszélyes anyagok felhasználását, 
előállítását vagy kibocsátását – tekintettel 
a létesítmény telephelyén bekövetkező 
talaj- és talajvízszennyeződés lehetőségére 
–, az üzemeltetőnek egy létesítmény 
üzembe helyezésének vagy egy létesítmény 
engedélyének frissítése előtt alapjelentést 
kell készítenie. Ennek a jelentésnek 
tartalmaznia kell a talaj és talajvíz eredeti 
állapotának meghatározásához szükséges 
számszerűsített információkat.
A Bizottság megállapítja az alapjelentés 
tartalmára vonatkozó kritériumokat.
Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
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(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető értékeli a veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés mértékét. Az 
üzemeltető helyreállítja a helyszínt és 
visszaállítja annak eredeti állapotát, 
amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapjelentésben rögzített eredeti 
állapothoz viszonyítva a létesítmény 
veszélyes anyagoktól származó talaj- vagy 
a talajvízszennyeződést okozott.
(4) Amennyiben az üzemeltetőnek nem 
kötelessége a (2) bekezdésben említett 
alapjelentés elkészítése, a tevékenység 
végleges leállítása esetén megteszi a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a telephely ne jelentsen 
jelentős kockázatot az emberi egészségre 
vagy a környezetre.
________
1 HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
2 HL L

Or. en

Módosítás 246
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A környezeti károk megelőzése és 
felszámolása tekintetében a környezeti 
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 
2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a talajvédelem kereteinek 
meghatározásáról, valamint a 2004/35/EK 
irányelv módosításáról szóló 20../…/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
sérelme nélkül, az illetékes hatóság 
gondoskodik arról, hogy a 12. cikk 8. 
pontjában előírt alapelv tiszteletben 

(1) A környezeti károk megelőzése és 
felszámolása tekintetében a környezeti 
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 
2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a felszín alatti vizek szennyezés
és állapotromlás elleni védelméről szóló, 
2006. december 12-i 2006/118/EK európai 
parlamenti és a tanácsi irányelv1, a 
környezet büntetőjogi védelméről szóló 
európai parlamenti és a tanácsi irányelv2, 
és a talajvédelem kereteinek 
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tartásának biztosítására megállapított 
engedélyezési feltételeket végrehajtsák a 
tevékenység végleges leállítása esetén.

meghatározásáról, valamint a 2004/35/EK 
irányelv módosításáról szóló 20../…/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
sérelme nélkül, az illetékes hatóság 
gondoskodik arról, hogy a 12. cikk 8. 
pontjában előírt alapelv tiszteletben 
tartásának biztosítására megállapított 
engedélyezési feltételeket végrehajtsák a 
tevékenység végleges leállítása esetén.
________
1 HL L 372., 2006.12.27., 19. o.
2 HL L

Or. en

Indokolás

A kérdésben figyelembe kellene venni a vonatkozó közösségi jogszabáylokat.

Módosítás 247
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ahol a tevékenység magában foglalja a 
veszélyes anyagok felhasználását, 
előállítását vagy kibocsátását – tekintettel a 
létesítmény telephelyén bekövetkező talaj-
és talajvízszennyeződés lehetőségére –, az 
üzemeltetőnek egy létesítmény üzembe 
helyezésének vagy egy létesítmény 
engedélyének frissítése előtt alapjelentést 
kell készítenie. Ennek a jelentésnek 
tartalmaznia kell a talaj és talajvíz eredeti 
állapotának meghatározásához szükséges 
számszerűsített információkat.

(2) Ahol a tevékenység magában foglalja a 
veszélyes anyagok felhasználását, 
előállítását vagy kibocsátását – tekintettel a 
létesítmény telephelyén bekövetkező
jelentős talaj- és talajvízszennyeződés 
lehetőségére –, az üzemeltetőnek egy 
létesítmény üzembe helyezésének vagy egy 
létesítmény engedélyének frissítése előtt 
alapjelentést kell készítenie. Ennek a 
jelentésnek tartalmaznia kell a talaj és 
talajvíz eredeti állapotának 
meghatározásához szükséges 
számszerűsített információkat.

A Bizottság megállapítja az alapjelentés 
tartalmára vonatkozó kritériumokat.

A Bizottság megállapítja az alapjelentés 
tartalmára vonatkozó általános
kritériumokat.
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Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Azokat a jogszabályokat, amelyek célja az 
irányelv nem lényegi elemeinek az 
irányelv kiegészítésével történő 
módosítása, a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás útján kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 248
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ahol a tevékenység magában foglalja a
veszélyes anyagok felhasználását, 
előállítását vagy kibocsátását – tekintettel a 
létesítmény telephelyén bekövetkező talaj-
és talajvízszennyeződés lehetőségére –, az 
üzemeltetőnek egy létesítmény üzembe 
helyezésének vagy egy létesítmény 
engedélyének frissítése előtt alapjelentést 
kell készítenie. Ennek a jelentésnek 
tartalmaznia kell a talaj és talajvíz eredeti 
állapotának meghatározásához szükséges 
számszerűsített információkat.

Ahol a tevékenység magában foglalja az 
érintett veszélyes anyagok felhasználását, 
előállítását vagy kibocsátását – tekintettel a 
létesítmény telephelyén bekövetkező talaj-
és talajvízszennyeződés lehetőségére –, az 
üzemeltetőnek egy létesítmény üzembe 
helyezésének vagy egy létesítmény 
engedélyének frissítése előtt alapjelentést 
kell készítenie. Ennek a jelentésnek 
tartalmaznia kell a talaj és talajvíz eredeti 
állapotának meghatározásához szükséges 
számszerűsített információkat, tekintettel a 
veszélyes anyagok jelentős mennyiségeire.

Or. en

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy az alapjelentés minden lehetséges veszélyes anyagra 
kiterjedjen (többszáz is lehet), a jelentős mennyiségű érintett veszélyes anyagokra kell 
korlátozni az ellenőrzést.  
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Módosítás 249
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

Text proposed by the Commission Módosítás

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető értékeli a veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés mértékét. Az 
üzemeltető helyreállítja a helyszínt és 
visszaállítja annak eredeti állapotát, 
amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapjelentésben rögzített eredeti 
állapothoz viszonyítva a létesítmény 
veszélyes anyagoktól származó talaj- vagy 
a talajvízszennyeződést okozott.

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető értékeli a veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés mértékét. Az 
üzemeltető helyreállítja és megfelelő 
állapotban hagyja a helyszínt, amennyiben
a létesítmény veszélyes anyagoktól 
származó talaj- vagy a 
talajvízszennyeződést okozott.

(E módosítás a jogalkotási aktus 
egészében alkalmazandó. E módosítás 
elfogadása szükségessé teszi a megfelelő 
kiigazításokat szöveg többi részében is, 
például a bizottsági javaslat 12. cikkének 
(8) bekezdésében.)

Or. de

Indokolás

A helyszín az eredeti állapotra történő visszaállításának célja a problémás, amennyiben a 
talaj már a kereskedelmi tevékenység megkezdését megelőzően szennyezett volt. A 
helyreállítás célja ezért minden esetben a jogi helyzetnek megfelelően a hatóságok számára 
kielégítő állapot.

Módosítás 250
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető értékeli a veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés mértékét. Az 

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető értékeli a veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés mértékét. Az 
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üzemeltető helyreállítja a helyszínt és 
visszaállítja annak eredeti állapotát, 
amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapjelentésben rögzített eredeti állapothoz 
viszonyítva a létesítmény veszélyes 
anyagoktól származó talaj- vagy a 
talajvízszennyeződést okozott.

üzemeltető az emberi egészéget és a 
környezetet érintő veszélyek elkerülése 
érdekében helyreállítja a helyszínt és 
visszaállítja annak eredeti állapotát, 
amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapjelentésben rögzített eredeti állapothoz 
viszonyítva a létesítmény veszélyes 
anyagoktól származó talaj- vagy a 
talajvízszennyeződést okozott.

Or. en

Módosítás 251
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető értékeli a veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés mértékét. Az 
üzemeltető helyreállítja a helyszínt és 
visszaállítja annak eredeti állapotát, 
amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapjelentésben rögzített eredeti állapothoz 
viszonyítva a létesítmény veszélyes 
anyagoktól származó talaj- vagy a 
talajvízszennyeződést okozott.

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető értékeli a veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés mértékét. Az 
üzemeltető helyreállítja a helyszínt és 
visszaállítja annak állapotát, amennyiben a
(2) bekezdésben említett alapjelentésben 
rögzített állapothoz viszonyítva a 
létesítmény veszélyes anyagoktól származó 
talaj- vagy a talajvízszennyeződést okozott.
Amennyiben nem, az üzemeltetőnek 
helyre kell állítania az okozott kárt.

Or. en

Indokolás

Az eredeti állapot kifejezés téves értelmezéshez vezethet. A környezetvédelmi felelősségről 
szóló közösségi jogszabályt figyelembe kell venni. 
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Módosítás 252
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető értékeli a veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés mértékét. Az 
üzemeltető helyreállítja a helyszínt és 
visszaállítja annak eredeti állapotát, 
amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapjelentésben rögzített eredeti állapothoz 
viszonyítva a létesítmény veszélyes 
anyagoktól származó talaj- vagy a 
talajvízszennyeződést okozott.

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető értékeli a veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés mértékét. Az 
üzemeltető helyreállítja a helyszínt és 
visszaállítja annak eredeti állapotát, 
amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapjelentésben rögzített eredeti állapothoz 
viszonyítva a létesítmény veszélyes 
anyagoktól származó mérhető talaj- vagy a 
talajvízszennyeződést okozott.

Or. en

Indokolás

Szükség van a rendelkezés pontosítására annak érdekében, hogy gyakorlatiasabb és 
könnyebben végrehajtható legyen.

Módosítás 253
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető értékeli a veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés mértékét. Az 
üzemeltető helyreállítja a helyszínt és 
visszaállítja annak eredeti állapotát, 
amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapjelentésben rögzített eredeti állapothoz 
viszonyítva a létesítmény veszélyes 
anyagoktól származó talaj- vagy a

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető értékeli a vonatkozó
veszélyes anyagok által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés mértékét. Az 
üzemeltető helyreállítja a helyszínt és 
visszaállítja annak eredeti állapotát, 
amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapjelentésben rögzített eredeti állapothoz 
viszonyítva a létesítmény vonatkozó
veszélyes anyagoktól származó talaj- vagy 
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talajvízszennyeződést okozott. a talajvíz-szennyeződést okozott.

Or. nl

Indokolás

Cf.  Ld. a 3. cikk 15. pontjának módosítását. A veszélyes anyagok meghatározása és az 
alapjelentés hozzákötése az ilyen anyagok jelenlétéhez a hatályt túlzottan tágítja. A hatályt 
kellően szűkítjük a „vonatkozó” kifejezés beillesztésével.

Módosítás 254
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. cikk törölve
Megfelelőségi jelentés

A 8. cikk 1. pontjában említett 
megfelelőségi jelentésnek tartalmaznia 
kell a létesítmény üzemeltetése – beleértve 
a kibocsátási szinteket – és a BAT 
referenciadokumentumokban leírt 
elérhető legjobb technikák közötti 
öszehasonlítást.

Or. en

Indokolás

Az e bekezdésből eredő környezetei előnyök minimálisak, mivel az engedélyeknek 
összhangban kell állniuk a BAT-tal. Az intézkedés azonban az adminisztratív teher 
növekedéséhez vezet.
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Módosítás 255
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelőségi jelentés BAT-jelentés

Or. nl

Indokolás

A hatásvizsgálat szerint a 24. cikk célja az üzemeltetők tájékoztatása a BAT-ról.  Mivel e cikk 
nem foglalkozik a feltételek teljesítésével, javasolt a 8. cikkre történő hivatkozás törlése. Az 
esetleges tökélesítések bevesztésére irányuló kísérletek filozófiájának fokozottabb 
hangsúlyozása érdekében javasolt „az emisszió csökkentésére irányuló esetleges 
intézkedések” beillesztése.

Módosítás 256
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk 1. pontjában említett 
megfelelőségi jelentésnek tartalmaznia kell 
a létesítmény üzemeltetése – beleértve a 
kibocsátási szinteket – és a BAT 
referenciadokumentumokban leírt elérhető 
legjobb technikák közötti öszehasonlítást.

Az üzemeltetők évente jelentést készítenek
a BAT alkalmazásáról. E jelentésnek 
tartalmaznia kell a létesítmény 
üzemeltetése – beleértve a kibocsátási 
szinteket, a kibocsátás emisszió 
csökkentésére irányuló esetleges 
intézkedéseket – és a BAT 
referenciadokumentumokban leírt elérhető 
legjobb technikák közötti összehasonlítást

Or. nl

Indokolás

A hatásvizsgálat szerint a 24. cikk célja az üzemeltetők tájékoztatása a BAT-ról.  Mivel e cikk 
nem foglalkozik a feltételek teljesítésével, javasolt a 8. cikkre történő hivatkozás törlése. Az 
esetleges tökélesítések bevesztésére irányuló kísérletek filozófiájának fokozottabb 
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hangsúlyozása érdekében javasolt „az emisszió csökkentésére irányuló esetleges 
intézkedések” beillesztése.

Módosítás 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk 1. pontjában említett 
megfelelőségi jelentésnek tartalmaznia kell 
a létesítmény üzemeltetése – beleértve a
kibocsátási szinteket – és a BAT 
referenciadokumentumokban leírt elérhető 
legjobb technikák közötti öszehasonlítást.

A 8. cikk 1. pontjában említett 
megfelelőségi jelentésnek tartalmaznia kell 
a kibocsátási szintek és a BAT 
referenciadokumentumokban leírt elérhető 
legjobb technikákhoz társuló kibocsátási 
szintek közötti összehasonlítást.

Or. en

Indokolás

A kibocsátási szintek összehasonlítására való összpontosítás csökkenti az üzemeltetőkre 
háruló terheket.

Módosítás 258
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk 1. pontjában említett 
megfelelőségi jelentésnek tartalmaznia kell 
a létesítmény üzemeltetése – beleértve a 
kibocsátási szinteket – és a BAT 
referenciadokumentumokban leírt elérhető 
legjobb technikák közötti öszehasonlítást.

A 8. cikk 1. pontjában említett 
megfelelőségi jelentésnek tartalmaznia kell 
a létesítmény üzemeltetése – beleértve a 
kibocsátási szinteket – és a BAT 
referenciadokumentumokban leírt elérhető 
legjobb technikák közötti öszehasonlítást.
A jelentést késedelem nélkül 
hozzáférhetővé kell tenni az interneten.

Or. en
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Indokolás

A nyilvánosság és a nem kormányzati szervezetek az interneten keresztül könnyen 
hozzáférhetnek a szükséges információkhoz.

Módosítás 259
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk 1. pontjában említett 
megfelelőségi jelentésnek tartalmaznia kell 
a létesítmény üzemeltetése – beleértve a 
kibocsátási szinteket – és a BAT 
referenciadokumentumokban leírt elérhető 
legjobb technikák közötti öszehasonlítást.

A 8. cikk 1. pontjában említett 
megfelelőségi jelentésnek tartalmaznia kell 
a létesítmény üzemeltetése – beleértve a 
kibocsátási szinteket – és a BAT 
referenciadokumentumokban leírt elérhető 
legjobb technikák közötti öszehasonlítást.
Minden jelentést állandó jelleggel online 
közzé kell tenni. 

Or. en

Indokolás

Létfontosságú, hogy mind a helyi, mind a nemzeti nem kormányzati szervezetek és az érintett 
nyilvánosság, beleértve azokat a polgárokat, akik rendes munkaidőben dolgoznak, és 
korlátozottan férnének hozzá a nyilvános nyilvántartásokhoz, megfelelő eszközökkel 
rendelkezzenek és online hozzáférjenek az információkhoz annak érdekében, hogy értékes 
támogatást nyújtsanak az illetékes hatóságoknak a megfelelőség értékelése során, és korai 
figyelmeztetések révén elősegítsék a szélesebb körű egészségügyi és környezeti veszélyek 
megelőzését.

Módosítás 260
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok létrehozzák a létesítmények 
vizsgálatának rendszerét. A rendszer 

A tagállamok létrehozzák a létesítmények 
vizsgálatának rendszerét. A rendszer 
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helyszíni vizsgálatokat is tartalmaz. helyszíni vizsgálatokat is tartalmaz, 
beleértve évente legalább három 
véletlenszerű és nem rutinszerű 
vizsgálatot. A tagállamok biztosítják, hogy 
elegendő számú képzett szakember álljon 
rendelkezésre e vizsgálatok elvégzésére.

Or. en

Indokolás

Az vizsgálatok elvégzésére illetékes hatóságokra vonatkozó harmonizált szabályok hiánya 
jelentős eltérésekhez vezethet uniós szinten a vizsgálatok gyakorisága, alapossága és 
minősége, valamint az intézkedések érvényesíthetősége tekintetében. A vizsgálatokat 
véletlenszerűen kell végezni, annak biztosítása érdekében, hogy az üzemeltetők ne 
igazíthassák az üzemeltetési módokat az előzetesen ismert vizsgálati időpontokhoz.

Módosítás 261
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok létrehozzák a létesítmények 
vizsgálatának rendszerét. A rendszer 
helyszíni vizsgálatokat is tartalmaz.

A tagállamok létrehozzák a létesítmények 
vizsgálatának rendszerét. A rendszer 
helyszíni vizsgálatokat is tartalmaz, 
beleértve évente legalább három 
véletlenszerű és nem rutinszerű 
vizsgálatot. A tagállamok biztosítják, hogy 
elegendő számú képzett szakember álljon 
rendelkezésre e vizsgálatok elvégzésére.

Or. en

Indokolás

A korai és megbízható értékelés biztosítása érdekében óvintézkedésként elő kell írni minimális 
gyakoriságot. A vizsgálatokat véletlenszerűen kell végezni, annak biztosítása érdekében, hogy 
az üzemeltetők ne igazíthassák az üzemeltetési módokat az előzetesen ismert vizsgálati 
időpontokhoz. Az illetékes hatóságok a vizsgálatokat képzett szakértők bevonásával végzik. A 
szükséges kapacitás kiépítésének költségei az üzemeltetőket terhelik.
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Módosítás 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vizsgálati terv minden 
létesítményre vonatkozzon.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság jelenleg konzultációkat folytat a létesítmények tagállami vizsgálatai tekintetében 
annak értékelésére, hogy kötelező követelmény legyen-e az ilyen helyszíni vizsgálat. Nem 
egyértelmű, hogy a Bizottság miért javasol kötelező követelményeket a konzultáció lezárását 
megelőzően.

Módosítás 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyes vizsgálati tervek a 
következőket tartalmazzák:

törölve

a) a releváns, jelentős környezeti tényezők 
általános értékelése;
b) a vizsgálati terv hatálya alá tartozó 
földrajzi terület;
c) a vizsgálati terv hatálya alá tartozó 
létesítmények nyilvántartása és ezen 
irányelv követelményeinek való 
megfelelőségük általános értékelése;
d) a terv felülvizsgálatára vonatkozó 
rendelkezések;
e) az (5) bekezdés szerinti rutinvizsgálati 
programok vázlata;
f) a (6) bekezdés szerinti nemrutin-
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vizsgálati eljárások;
g) adott esetben a különböző vizsgálati 
hatóságok közötti együttműködésre 
vonatkozó rendekezések.

Or. en

Indokolás

A Bizottság jelenleg konzultációkat folytat a létesítmények tagállami vizsgálatai tekintetében 
annak értékelésére, hogy kötelező követelmény legyen-e az ilyen helyszíni vizsgálat. Nem 
egyértelmű, hogy a Bizottság miért javasol kötelező követelményeket a konzultáció lezárását 
megelőzően.

Módosítás 264
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyes vizsgálati tervek a 
következőket tartalmazzák:

(3) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
vizsgálatot a tagállamokban végzett 
környezetvédelmi ellenőrzések 
minimumkövetelményeinek 
megállapításáról szóló 2001. április 4-i 
2001/331/EK európai parlamenti és 
tanácsi ajánlásnak megfelelően 
végeznek1.

a) a releváns, jelentős környezeti tényezők 
általános értékelése;
b) a vizsgálati terv hatálya alá tartozó 
földrajzi terület;
c) a vizsgálati terv hatálya alá tartozó 
létesítmények nyilvántartása és ezen 
irányelv követelményeinek való 
megfelelőségük általános értékelése;
d) a terv felülvizsgálatára vonatkozó 
rendelkezések;
e) az (5) bekezdés szerinti rutinvizsgálati 
programok vázlata;
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f) a (6) bekezdés szerinti nemrutin-
vizsgálati eljárások;
g) adott esetben a különböző vizsgálati 
hatóságok közötti együttműködésre 
vonatkozó rendekezések.

1 HL L 118., 2001.4.4., 41-46. o.

Or. en

Indokolás

A szigorú végrehajtás létfontosságú az ipari emissziókról szóló irányelv környezeti 
célkitűzéseinek teljesítése érdekében. A javaslat vizsgálati rendszerre vonatkozó 
követelményei (25. cikk) azonban nem kiszámíthatóak. Kötelező vizsgálati követelményekkel 
érnének fel a Seveso irányelvben, a hulladékszállítási rendeletben és a környezetvédelmi 
ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló ajánlásban már megállapított 
különböző helyszíni vizsgálati követelményeken felül. A vizsgálati követelményeknek a 
gyakorlati megvalósíthatóságuk érdekében egy jogszabályon, lehetőség szerint a 
környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló ajánláson 
kellene alapulniuk.

Módosítás 265
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóságok a vizsgálati 
tervek alapján rendszeresen vizsgálati 
programokat dolgoznak ki, amelyekben 
meghatározzák a különböző típusú 
létesítményekre vonatkozó helyszíni 
látogatások gyakoriságát.

törölve

A programok minden egyes létesítmény 
vonatkozásában tizenkéthavonként 
legalább egy látogatást tartalmaznak, 
kivéve ha a programok az érintett 
létesítmény környezeti kockázatainak 
szisztematikus értékelésén alapulnak.
A Bizottság megállapítja a környezeti 
kockázatok értékelésére vonatkozó 
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kritériumokat.
Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A szigorú végrehajtás létfontosságú az ipari kibocsátásokról szóló irányelv környezeti 
célkitűzéseinek teljesítése érdekében. A javaslat vizsgálati rendszerre vonatkozó 
követelményei (25. cikk) azonban nem kiszámíthatóak. Kötelező vizsgálati követelményekkel 
érnének fel a Seveso irányelvben, a hulladékszállítási rendeletben és a környezetvédelmi 
ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló ajánlásban már megállapított 
különböző helyszíni vizsgálati követelményeken felül. A vizsgálati követelményeknek a 
gyakorlati megvalósíthatóságuk érdekében egy jogszabályon, lehetőség szerint a 
környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló ajánláson 
kellene alapulniuk.

Módosítás 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programok minden egyes létesítmény 
vonatkozásában tizenkéthavonként
legalább egy látogatást tartalmaznak,
kivéve ha a programok az érintett 
létesítmény környezeti kockázatainak 
szisztematikus értékelésén alapulnak.

A programok minden egyes létesítmény 
vonatkozásában legalább harminchat 
havonta egy látogatást tartalmaznak, a
magas környezeti kockázatot jelentő 
létesítmények estében a programok
legalább tizenkét havonta egy látogatást 
tartalmaznak.

Or. en

Indokolás

A Bizottság jelenleg konzultációkat folytat a létesítmények tagállami vizsgálatai tekintetében 
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annak értékelésére, hogy kötelező követelmény legyen-e az ilyen helyszíni vizsgálat. Nem 
egyértelmű, hogy a Bizottság miért javasol kötelező követelményeket a konzultáció lezárását 
megelőzően.

Módosítás 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programok minden egyes létesítmény 
vonatkozásában tizenkéthavonként
legalább egy látogatást tartalmaznak, 
kivéve ha a programok az érintett 
létesítmény környezeti kockázatainak 
szisztematikus értékelésén alapulnak.

A programok minden egyes létesítmény 
vonatkozásában legalább harminchat 
havonta egy látogatást tartalmaznak; a
magas környezeti kockázatot jelentő 
létesítmények estében a programok
legalább tizenkét havonta egy látogatást 
tartalmaznak.

Or. en

Indokolás

A látogatások gyakoriságának arányosnak kell lennie a környzetei kockázattal.

Módosítás 268
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programok minden egyes létesítmény 
vonatkozásában tizenkéthavonként 
legalább egy látogatást tartalmaznak, 
kivéve ha a programok az érintett 
létesítmény környezeti kockázatainak 
szisztematikus értékelésén alapulnak.

A programok minden egyes létesítmény 
vonatkozásában tizenkéthavonként 
legalább három véletlenszerű látogatást 
tartalmaznak Amennyiben a programok az 
érintett létesítmény környezeti 
kockázatainak szisztematikus értékelésén 
alapulnak, a látogatások gyakorisága 
legalább évi egy alkalomra csökkenthető.

Or. en
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Indokolás

A látogatások gyakoriságának átlaga a tagállamokban jelenleg legalább évi egy alkalom. 
Ezen látogatások gyakoriságát azonban jól körülhatárolt kritériumok, mint például környezeti 
hatások és környezetgazdálkodás (EMAS) alapján csökkenteni lehet, amit objektív módon kell 
meghatározni.

Módosítás 269
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programok minden egyes létesítmény 
vonatkozásában tizenkéthavonként 
legalább egy látogatást tartalmaznak, 
kivéve ha a programok az érintett 
létesítmény környezeti kockázatainak 
szisztematikus értékelésén alapulnak.

A programok minden egyes létesítmény 
vonatkozásában tizenkéthavonként 
legalább három véletlenszerű látogatást 
tartalmaznak Amennyiben a programok az 
érintett létesítmény környezeti 
kockázatainak szisztematikus értékelésén 
alapulnak, a látogatások gyakorisága 
legalább évi egy alkalomra csökkenthető.

Or. en

Módosítás 270
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programok minden egyes létesítmény 
vonatkozásában tizenkéthavonként 
legalább egy látogatást tartalmaznak, 
kivéve ha a programok az érintett 
létesítmény környezeti kockázatainak 
szisztematikus értékelésén alapulnak.

A programok minden egyes létesítmény 
vonatkozásában tizenkéthavonként 
legalább egy véletlenszerű látogatást 
tartalmaznak, kivéve ha a programok az 
érintett létesítmény környezeti 
kockázatainak szisztematikus értékelésén 
alapulnak. E gyakoriságot 
negyedévenkénti 1 véletlenszerű 
látogatásra kell emelni az engedélyezési 
feltételek megszegése esetén.
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Or. en

Indokolás

A követelmények teljesítésének biztosítása érdekében létesítményeket véletlenszerűen kell 
vizsgálni. Az engedélyezési feltételek megszegése esetén gyakrabban kell véletlenszerű 
vizsgálatokat végezni.

Módosítás 271
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programok minden egyes létesítmény 
vonatkozásában tizenkéthavonként
legalább egy látogatást tartalmaznak, 
kivéve ha a programok az érintett 
létesítmény környezeti kockázatainak
szisztematikus értékelésén alapulnak.

A programok minden egyes létesítmény 
vonatkozásában évente legalább egy 
látogatást tartalmaznak, kivéve ha a 
programok az érintett létesítmény esetleges
környezeti hatásainak szisztematikus 
értékelésén alapulnak.

Or. nl

Indokolás

Adott esetben túl sokáig tarthat a környezeti kockázatokra vonatkozó kritériumok elfogadása, 
ezért időközben minden létesítménynél legalább évi egy látogatás szükséges.  Az illetékes 
hatóságok belátásuk szerint látogatási programokat dolgozhatnak ki, amelyek meghatározzák 
a helyszíni látogatások gyakoriságát.

Módosítás 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megállapítja a környezeti 
kockázatok értékelésére vonatkozó 
kritériumokat.

törölve
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Or. en

Indokolás

A Bizottság jelenleg konzultációkat folytat a létesítmények tagállami vizsgálatai tekintetében 
annak értékelésére, hogy kötelező követelmény legyen-e az ilyen helyszíni vizsgálat. Nem 
egyértelmű, hogy a Bizottság miért javasol kötelező követelményeket a konzultáció lezárását 
megelőzően.

Módosítás 273
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megállapítja a környezeti
kockázatok értékelésére vonatkozó 
kritériumokat.

A Bizottság megállapíthatja az esetleges
környezeti hatások értékelésére vonatkozó 
kritériumokat.

Or. nl

Indokolás

Adott esetben túl sokáig  tarthat a környezeti kockázatokra vonatkozó kritériumok elfogadása, 
ezért időközben minden létesítménynél legalább évi egy látogatás szükséges.  Az illetékes 
hatóságok belátásuk szerint látogatási programokat dolgozhatnak ki, amelyek meghatározzák 
a helyszíni látogatások gyakoriságát.

Módosítás 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 

törölve
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bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság jelenleg konzultációkat folytat a létesítmények tagállami vizsgálatai tekintetében 
annak értékelésére, hogy kötelező követelmény legyen-e az ilyen helyszíni vizsgálat. Nem 
egyértelmű, hogy a Bizottság miért javasol kötelező követelményeket a konzultáció lezárását 
megelőzően.

Módosítás 275
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A rutinvizsgálatoknak megfelelőnek 
kell lenniük az érintett létesítményből 
eredő releváns környezeti hatások teljes 
körének vizsgálatára.

törölve

A rutinvizsgálat biztosítja, hogy az 
üzemeltető teljesítse az engedélyezési 
feltételeket.
A rutinvizsgálat célja az is, hogy az 
engedélyezési követelmények 
hatékonyságát értékelje.

Or. en

Indokolás

A szigorú végrehajtás létfontosságú az ipari kibocsátásokról szóló irányelv környezeti 
célkitűzéseinek teljesítése érdekében. A javaslat vizsgálati rendszerre vonatkozó 
követelményei (25. cikk) azonban nem kiszámíthatóak. Kötelező vizsgálati követelményekkel 
érnének fel a Seveso irányelvben, a hulladékszállítási rendeletben és a környezetvédelmi 
ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló ajánlásban már megállapított 
különböző helyszíni vizsgálati követelményeken felül. A vizsgálati követelményeknek a 
gyakorlati megvalósíthatóságuk érdekében egy jogszabályon, lehetőség szerint a 
környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló ajánláson 
kellene alapulniuk.
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Módosítás 276
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemrutinvizsgálatot súlyos
környezetvédelmi panasz, súlyos
környezetvédelmi baleset, váratlan 
esemény és nemmegfelelőség esetén 
késedelem nélkül és – adott esetben – az 
engedély kibocsátása, újraértékelése vagy 
aktualizálása előtt végre kell hajtani.

(6) A nem rutinszerű és véletlenszerű 
vizsgálatot környezetvédelmi panasz, 
környezetvédelmi baleset, váratlan 
esemény és nemmegfelelőség esetén 
késedelem nélkül és – adott esetben – az 
engedély kibocsátása, újraértékelése vagy 
aktualizálása előtt végre kell hajtani.

Or. en

Módosítás 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemrutinvizsgálatot súlyos 
környezetvédelmi panasz, súlyos 
környezetvédelmi baleset, váratlan 
esemény és nemmegfelelőség esetén 
késedelem nélkül és – adott esetben – az 
engedély kibocsátása, újraértékelése vagy 
aktualizálása előtt végre kell hajtani.

(6) A nemrutinvizsgálatot súlyos 
környezetvédelmi panasz, súlyos 
környezetvédelmi baleset, váratlan 
esemény és nemmegfelelőség vagy az 
emberi egészségre komolyan kiható 
események esetén késedelem nélkül és –
adott esetben – az engedély kibocsátása, 
újraértékelése vagy aktualizálása előtt 
végre kell hajtani.

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy adott ipari tevékenység negatívan érinti az emberi egészséget, az illetékes 
hatóságnak jogosultnak kell lennie a vizsgálat elvégzésére.
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Módosítás 278
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemrutinvizsgálatot súlyos
környezetvédelmi panasz, súlyos 
környezetvédelmi baleset, váratlan 
esemény és nemmegfelelőség esetén 
késedelem nélkül és – adott esetben – az 
engedély kibocsátása, újraértékelése vagy 
aktualizálása előtt végre kell hajtani.

(6)A nemrutinvizsgálatot minősített
környezetvédelmi panasz, súlyos 
környezetvédelmi baleset, váratlan 
esemény és nemmegfelelőség esetén 
késedelem nélkül és – adott esetben – az 
engedély kibocsátása, újraértékelése vagy 
aktualizálása előtt végre kell hajtani.

Or. en

Indokolás

A hatóságok a folyamatos panaszok esetén végeznek vizsgálatokat.

Módosítás 279
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemrutinvizsgálatot súlyos 
környezetvédelmi panasz, súlyos 
környezetvédelmi baleset, váratlan 
esemény és nemmegfelelőség esetén 
késedelem nélkül és – adott esetben – az 
engedély kibocsátása, újraértékelése vagy 
aktualizálása előtt végre kell hajtani.

törölve

Or. en

Indokolás

A szigorú végrehajtás létfontosságú az ipari kibocsátásokról szóló irányelv környezeti 
célkitűzéseinek teljesítése érdekében. A javaslat vizsgálati rendszerre vonatkozó 
követelményei (25. cikk) azonban nem kiszámíthatóak. Kötelező vizsgálati követelményekkel 
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érnének fel a Seveso irányelvben, a hulladékszállítási rendeletben és a környezetvédelmi 
ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló ajánlásban már megállapított 
különböző helyszíni vizsgálati követelményeken felül. A vizsgálati követelményeknek a 
gyakorlati megvalósíthatóságuk érdekében egy jogszabályon, lehetőség szerint a 
környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló ajánláson 
kellene alapulniuk.

Módosítás 280
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemrutinvizsgálatot súlyos 
környezetvédelmi panasz, súlyos 
környezetvédelmi baleset, váratlan 
esemény és nemmegfelelőség esetén 
késedelem nélkül és – adott esetben – az 
engedély kibocsátása, újraértékelése vagy 
aktualizálása előtt végre kell hajtani.

A nemrutinvizsgálatot súlyos 
környezetvédelmi panasz, súlyos 
környezetvédelmi baleset, váratlan 
esemény és nemmegfelelőség vagy az 
emberi egészségre komolyan kiható 
események esetén késedelem nélkül és –
adott esetben – az engedély kibocsátása, 
újraértékelése vagy aktualizálása előtt 
végre kell hajtani.

Or. en

Indokolás

A Bizottság jelenleg konzultációkat folytat a létesítmények tagállami vizsgálatai tekintetében 
annak értékelésére, hogy kötelező követelmény legyen-e az ilyen helyszíni vizsgálat. Nem 
egyértelmű, hogy a Bizottság miért javasol kötelező követelményeket a konzultáció lezárását 
megelőzően.

Módosítás 281
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az illetékes hatóságok a nem 
rutinszerű vizsgálatok elvégzése során 
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előírhatják az üzemeltetőknek, hogy 
tájékoztatást nyújtsanak a baleset, 
esemény vagy az engedély feltételei nem 
teljesítésének kivizsgálása érdekében, 
beleértve az egészségügyi statisztikákat. 

Or. en

Indokolás

Fontos az illegális ipari tevékenységek emberi egészségre gyakorolt hatásainak kivizsgálása.

Módosítás 282
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentésről értesítik az érintett 
üzemeltetőt és azt a vizsgálat idejétől 
számított két hónapon belül nyivánosan 
hozzáférhetővé teszik.

A jelentésről értesítik az érintett 
üzemeltetőt és azt a vizsgálat idejétől 
számított két hónapon belül nyivánosan 
hozzáférhetővé teszik az interneten.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság és a nem kormányzati szervezetek az interneten keresztül könnyen 
hozzáférhetnek a szükséges információkhoz.

Módosítás 283
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentésről értesítik az érintett 
üzemeltetőt és azt a vizsgálat idejétől 
számított két hónapon belül nyivánosan 

A jelentésről értesítik az érintett 
üzemeltetőt a vizsgálat idejétől számított 
két hónapon belül. A jelentést, a jelentésre 
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hozzáférhetővé teszik. adott megjegyzéseket és a megelőző, javító 
és kárenyhítő intézkedési terv 
összefoglalását legkésőbb a látogatást 
követő 12 hónapon belül közzé kell tenni.

Or. fr

Indokolás

Olyan érveket kell kidolgozni, amelyek elősegítik a haladást és amelyeket el lehet magyarázni 
a nyilvánosság számára. Ennek érdekében hasznosabb csak azt követően közzétenni a 
látogatásról szóló jelentést, miután az üzemeltetők elkészítették a megelőző és javító 
intézkedési tervet, amely figyelembe veszi a látogatásról szóló jelentés megjegyzéseit. Ennek 
érdekében szükség van egy alkalmazkodási időszakra (a javaslat szerint az időszak legalább 
12 hónap). Ezen felül, az üzemeltetőnek a látogatásról szóló jelentésre vonatkozó 
megjegyzéseit az egyenlő elbánás érdekében szintén közzé kell tenni.

Módosítás 284
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Minden egyes rutin- és 
nemrutinvizsgálatot követően az illetékes 
hatóság jelentést készít, amelyben leírja a
létesítmény ezen irányelv 
követelményeinek való megfelelőségére 
vonatkozó megállapításait és a további 
lépések szükségességére vonatkozó 
következtetéseit.

törölve

A jelentésről értesítik az érintett 
üzemeltetőt és azt a vizsgálat idejétől 
számított két hónapon belül nyivánosan 
hozzáférhetővé teszik.
Az illetékes hatóság gondoskodik arról, 
hogy a jelentésben meghatározott minden 
szükséges intézkedést ésszerű időn belül 
megtegyenek.

Or. en
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Indokolás

A szigorú végrehajtás létfontosságú az ipari emissziókról szóló irányelv környezeti 
célkitűzéseinek teljesítése érdekében. A javaslat vizsgálati rendszerre vonatkozó 
követelményei (25. cikk) azonban nem kiszámíthatóak. Kötelező vizsgálati követelményekkel 
érnének fel a Seveso irányelvben, a hulladékszállítási rendeletben és a környezetvédelmi 
ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló ajánlásban már megállapított 
különböző helyszíni vizsgálati követelményeken felül. A vizsgálati követelményeknek a 
gyakorlati megvalósíthatóságuk érdekében egy jogszabályon, lehetőség szerint a 
környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló ajánláson 
kellene alapulniuk.

Módosítás 285
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Minden egyes rutin- és 
nemrutinvizsgálatot követően az illetékes 
hatóság jelentést készít, amelyben leírja a 
létesítmény ezen irányelv 
követelményeinek való megfelelőségére 
vonatkozó megállapításait és a további 
lépések szükségességére vonatkozó 
következtetéseit.

törölve

A jelentésről értesítik az érintett 
üzemeltetőt és azt a vizsgálat idejétől 
számított két hónapon belül nyivánosan 
hozzáférhetővé teszik.
Az illetékes hatóság gondoskodik arról, 
hogy a jelentésben meghatározott minden 
szükséges intézkedést ésszerű időn belül 
megtegyenek.

Or. en

Indokolás

A Bizottság jelenleg konzultációkat folytat a létesítmények tagállami vizsgálatai tekintetében 
annak értékelésére, hogy kötelező követelmény legyen-e az ilyen helyszíni vizsgálat. Nem 
egyértelmű, hogy a Bizottság miért javasol kötelező követelményeket a konzultáció lezárását 
megelőzően.



PE412.187v01-00 78/78 AM\742069HU.doc

HU


	742069hu.doc

