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Módosítás 286
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A 7. és a 18. cikkben előírt általánosan 
kötelező erejű szabályok elfogadása.

törölve

Or. nl

Indokolás

Tekintettel minden egyes IPPC létesítmény engedélykötelezettségére, és mivel az 
engedélyezési folyamatban a nyilvánosság is részt vesz, az érintett nyilvánosságnak még 
akkor is van lehetősége a folyamatban való részvételre, amikor az általánosan kötelező erejű 
szabályok adott helyzetekben hatást gyakorolnak. Ha minden magánszemélynek lehetősége 
volna az általánosan kötelező erejű szabályok elfogadásában való részvételre, ez súlyosan 
akadályozná a BAT referenciadokumentum végrehajtását.

Módosítás 287
Hegyi Gyula

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a 16. cikk (3) bekezdése szerinti eltérés 
engedélyezése.

Or. en

Indokolás

Az érintett nyilvánosság fogalommeghatározását újból fel kell venni a jogszabályba annak 
biztosítása érdekében, hogy a nem kormányzati szervezeteket figyelembe vegyék a 
nyilvánosság részvételére vonatkozó gyakorlatban.

A nyilvánossággal és a nem kormányzati szervezetekkel szintén konzultálni kell a BAT-tól való 
lehetséges eltérésre vonatkozó lényeges határozatok meghozataláról a szükséges átláthatóság 
biztosítása érdekében.
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Módosítás 288
Hegyi Gyula

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezetvédelmet előmozdító, a 
nemzeti jog szerinti követelményeknek 
megfelelő nem kormányzati szervezeteket 
érdekeltnek kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Az érintett nyilvánosság fogalommeghatározását újból fel kell venni a jogszabályba annak 
biztosítása érdekében, hogy a nem kormányzati szervezeteket figyelembe vegyék nyilvánosság 
részvételére vonatkozó gyakorlatban.

A nyilvánossággal és a nem kormányzati szervezetekkel szintén konzultálni kell a BAT-tól való 
lehetséges eltérésre vonatkozó lényeges határozatok meghozataláról a szükséges átláthatóság 
biztosítása érdekében.

Módosítás 289
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontját nem 
kell alkalmazni, amennyiben a következő 
feltételek mindegyike teljesül:

törölve

a) az új létesítmény vagy a lényeges 
változtatás a 85/337/EGK irányelv hatálya 
alá tartozik;
b) az általánosan kötelező erejű szabályok 
az összes szükséges engedélyezési 
feltételre kiterjednek;
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c) nincs szükség szigorúbb követelmények 
bevezetésére a 19. cikknek való megfelelés 
érdekében.

Or. nl

Indokolás

A kivétel nem egyértelmű és nem kivitelezhető, mint ahogy a döntéshozatali eljárás korai 
szakaszában az sem világos, hogy sor kerül-e speciális feltételek megfogalmazására.

Módosítás 290
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontját nem 
kell alkalmazni, amennyiben a következő 
feltételek mindegyike teljesül:

(2) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy az 
átvételt követő három héten belül az 
érvényesített engedélykérelmeket a 
nyilvánosság számára on-line 
rendelkezésre bocsátják és hozzáférhetővé 
teszik az érintett tevékenységek végleges 
leállításáig.

a) az új létesítmény vagy a lényeges 
változtatás a 85/337/EGK irányelv hatálya 
alá tartozik;
b) az általánosan kötelező erejű szabályok 
az összes szükséges engedélyezési 
feltételre kiterjednek;
c) nincs szükség szigorúbb követelmények 
bevezetésére a 19. cikknek való megfelelés 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseivel összhangban a környezetet befolyásoló engedélyezési 
feltételekről szóló információkat minden körülmények között nyilvánosságra kell hozni.
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Módosítás 291
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontját nem 
kell alkalmazni, amennyiben a következő 
feltételek mindegyike teljesül:

(2) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy az 
átvételt követő három héten belül az 
érvényesített engedélykérelmeket a 
nyilvánosság számára tartósan on-line 
rendelkezésre bocsátják az érintett 
tevékenységek végleges leállításáig.

a) az új létesítmény vagy a lényeges 
változtatás a 85/337/EGK irányelv hatálya 
alá tartozik;
b) az általánosan kötelező erejű szabályok 
az összes szükséges engedélyezési 
feltételre kiterjednek;
c) nincs szükség szigorúbb követelmények 
bevezetésére a 19. cikknek való megfelelés 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az Aarhusi Egyezményből adódó kötelezettségek szerint fontos, hogy a nem kormányzati 
szervezetek – mind helyi, mind nemzeti szinten – kifejezetten említésre kerüljenek, mint az 
„érintett nyilvánosság” fogalmába tartozó szervezetek. Az engedélyezés mögötti 
döntéshozatali indokláshoz való hozzáférés létfontosságú a nyilvánosság hatékony részvétele 
tekintetében, ezért az érvényesített engedélykérelmeket a nyilvánosság számára tartósan on-
line rendelkezésre kell bocsátani az átvétel utáni három héten belül.
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Módosítás 292
Hegyi Gyula

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az engedély megadására, 
újraértékelésére vagy frissítésére, illetve az 
általánosan kötelező erejű szabályok 
elfogadására vagy frissítésére vonatkozó
határozat meghozatalát követően a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátja a 
következő információkat:

(3) Az engedély megadására, 
újraértékelésére vagy frissítésére, illetve az 
általánosan kötelező erejű szabályok 
elfogadására vagy frissítésére vonatkozó
határozat meghozatalát követően a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
haladéktalanul hozzáférhetővé teszi az 
interneten és a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátja a következő 
információkat:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 293
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az engedély megadására, 
újraértékelésére vagy frissítésére, illetve az 
általánosan kötelező erejű szabályok 
elfogadására vagy frissítésére vonatkozó
határozat meghozatalát követően a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátja a 
következő információkat:

(3) Az engedély megadására, 
újraértékelésére vagy frissítésére, illetve az 
általánosan kötelező erejű szabályok 
elfogadására vagy frissítésére vonatkozó
határozat meghozatalát követően a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tartósan a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátja on-
line a következő információkat:

Or. en
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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 on-line 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 294
Hegyi Gyula

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az engedélyben foglalt kibocsátási 
határértékek vagy az általánosan kötelező 
erejű szabályok meghatározásának módja a 
BAT referenciadokumentumban ismertett 
elérhető legjobb technikák és a hozzájuk 
kapcsolódó kibocsátási szintek 
viszonylatában;

e) a 15. cikkben említett engedélyezési 
feltételek vagy az általánosan kötelező 
erejű szabályok meghatározásának módja a 
BAT referenciadokumentumban ismertett 
elérhető legjobb technikák és a hozzájuk 
kapcsolódó kibocsátási szintek 
viszonylatában;

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok által nyújtandó indokolásokat nem szabad a kibocsátási határértékekre 
korlátozni, hanem ki kell terjedniük az összes engedélyezési feltételre.

Módosítás 295
Hegyi Gyula

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az eltérés és az előírt feltételek indokai, 
amennyiben a 16. cikk (3) bekezdésével 

f) az eltérés és az előírt feltételek – a 16. 
cikk (3) bekezdésében megállapított 
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összhangban eltérést engedélyeztek; kritériumokon alapuló – konkrét indokai, 
amennyiben a 16. cikk (3) bekezdésével 
összhangban eltérést engedélyeztek;

Or. en

Indokolás

Részletes indokolást kell nyújtani a nyilvánosság számára az eltérés megadásával 
kapcsolatban.

Módosítás 296
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29 cikk törölve
Információcsere

A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, az érintett iparágak és a 
környezetvédelmet ösztönző 
nemkormányzati szervezetek
közreműködésével  a következőkről:
a) a létesítmények teljesítménye a 
kibocsátások, a szennyezés, a nyersanyag 
felhasználása és jellege, az 
energiafelhasználás vagy a 
hulladékképződés vonatkozásában;
b) az alkalmazott  technikákról, a 
hozzájuk kapcsolódó ellenőrzési 
intézkedésekről és ezek fejlődéséről.

Or. en

Indokolás

Vö. a 14. cikk módosítása. A 14. és a 29. cikk összevonása és kiigazítása létfontosságú ahhoz, 
hogy garantálni lehessen a BREF-dokumentumok fejlesztésének és elfogadásának jelenlegi 
folyamatát.
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Módosítás 297
Hegyi Gyula

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29 cikk törölve
Információcsere

A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, az érintett iparágak és a 
környezetvédelmet ösztönző 
nemkormányzati szervezetek
közreműködésével  a következőkről:
a) a létesítmények teljesítménye a 
kibocsátások, a szennyezés, a nyersanyag 
felhasználása és jellege, az 
energiafelhasználás vagy a 
hulladékképződés vonatkozásában;
b) az alkalmazott  technikákról, a 
hozzájuk kapcsolódó ellenőrzési 
intézkedésekről és ezek fejlődéséről.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk átkerül a 14. cikkbe. Ezt a módosítást el kell hagyni, ha a 14. cikk módosítását nem 
fogadják el.

Módosítás 298
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az információcsere tekintetében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
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háromévente, első alkalommal 18 
hónappal ezen irányelv hatálybalépését 
követően, a Bizottság számára 
rendelkezésre álló, reprezentatív adatokat 
küldjenek a létesítmények üzemspecifikus 
kapacitásáról, a kibocsátási 
határértékekről, a kibocsátásokról és más 
környezeti hatásokról és a 
határértékekről, amelyeket az I. 
mellékletben található ipari tevékenységi 
köröknek megfelelően határoztak meg, és 
az elérhető legjobb technikákról, 
amelyekből a határértékeket levezették, 
különösen a 16. cikknek megfelelően. A 
következő alkalmakkor az adatok 
kiegészülnek az e cikk (3) bekezdésében és 
a 67. cikkben meghatározott eljárások 
szerint. Az információkat naprakésszé 
teszik és rendszerezik a hasznos BAT-
következtetések levonására szolgáló 
adatok gyűjtésének és továbbításának 
fejlesztéséről szóló útmutató 
figyelembevételével, és az információkat a 
Bizottság és a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátják elektronikus 
formában. A Bizottság értékelési jelentést 
tesz közzé elektronikus formában az EU 
hivatalos nyelvein.

Or. en

Indokolás

A BREF-ek minősége döntő mértékben azon adatok minőségén és mennyiségén múlik, 
amelyeket a hasznos BAT-következtetések levonásának gyakorlatát megkönnyíteni szándékozó 
sevillai folyamat keretében gyűjtöttek. Ezért fontos, hogy az információk haladják meg a 
kibocsátási határértékeket, és tartalmazzanak az üzemspecifikus kapacitásra vonatkozó 
adatokat. Az üzemspecifikus kibocsátási határértékek közzététele lehetővé teszi az érintett 
nyilvánosság számára, hogy ellenőrizze, az EU-ban széles körben alkalmazzák-e az 
előírásokat a helyi üzemük kivételével.
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Módosítás 299
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az információcsere tekintetében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
háromévente, első alkalommal 18 
hónappal ezen irányelv hatálybalépését 
követően, a Bizottság számára 
rendelkezésre álló, reprezentatív adatokat 
küldjenek a berendezések üzemspecifikus 
kapacitásáról, a kibocsátási 
határértékekről, a kibocsátásokról és más 
környezeti hatásokról és a 
határértékekről, amelyeket az I. 
mellékletben található ipari tevékenységi 
köröknek megfelelően határoztak meg, és 
az elérhető legjobb technikákról, 
amelyekből a határértékeket levezették, 
különösen a 16. cikknek megfelelően. A 
következő alkalmakkor az adatok 
kiegészülnek a 67. cikkben meghatározott 
eljárás szerint.

Or. en

Indokolás

A helyzet objektív elemzése érdekében a BREF szerzőinek képeseknek kell lenniük hasznos 
BAT-következtetések levonására a nyomon követés révén szerzett, tagállamok által biztosított 
megbízható és elérhető adatok alapján. Az információcsere-fórum a közelmúltban fogadta el 
a „hasznos BAT-következtetések levonására szolgáló adatok gyűjtésének és továbbításának 
fejlesztéséről szóló útmutatót”, amelynek a megküldendő adatok formátumának és 
tartalmának alapját kell képeznie.
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Módosítás 300
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, az érintett iparágak és a 
környezetvédelmet ösztönző 
nemkormányzati szervezetek
közreműködésével a következőkről:

A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, az érintett iparágak és a 
környezetvédelmet ösztönző 
nemkormányzati szervezetek 
közreműködésével, amely információcsere 
az ipari rendszerszolgáltatók, üzemeltetők 
és környezetvédelmi szervezetek azonos 
képviseleti részarányán alapul. A 
Bizottság szabályokat dolgoz ki és tesz 
közzé az adatgyűjtésre, a BAT és a BAT-
hoz kapcsolódó kibocsátási szintek 
meghatározására vonatkozóan. Az 
információcsere az alábbiakra 
vonatkozik:

Or. en

Indokolás

A sevillai folyamat által előidézett képviseleti egyensúly igen kérdéses, mivel átlagosan 40%-
ban a tagállamok képviselőiből áll, 49%-ban az ipar képviselőiből, és csak egyetlen egy 
képviselője van a környezetvédelmi nem kormányzati szervezeteknek. A tagállami képviselőket 
gyakran helyettesítik az ipari képviselők. Legalább a magánérdekeket kellene kiegyensúlyozni 
az üzemeltetők és ipari rendszerszolgáltatók között, mivel ez utóbbi nyilvánvalóbban érdekelt 
ambiciózus BAT felvételében.

Módosítás 301
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, az érintett iparágak és a 
környezetvédelmet ösztönző 
nemkormányzati szervezetek

A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, az érintett iparágak, amelyeket 
azonos arányban képviselnek az ipari 
rendszerszolgáltatók és az üzemeltetők, és 
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közreműködésével  a következőkről: a környezetvédelmet ösztönző 
nemkormányzati szervezetek 
közreműködésével. A Bizottság 
szabályokat dolgoz ki és tesz közzé az 
adatgyűjtésre, a BAT és a BAT-hoz 
kapcsolódó kibocsátási szintek 
meghatározására vonatkozóan. Az 
információcsere az alábbi pontokat érinti:

Or. en

Indokolás

A sevillai folyamat műszaki szakértőket foglal magába, akik átlagosan a tagállamok 40%-át, 
az ipari érdekelt felek 49%-át, és egyetlen egy környezetvédelmi nem kormányzati szervezetet 
képviselnek.  A kisebbségi vélemények tisztességes megkönnyítésének és figyelembevételének 
ösztönzése érdekében legalább a magánérdekeket kell kiegyensúlyozni az üzemeltetők és az 
ipari rendszerszolgáltatók között, ezenkívül a sevillai folyamat céljai veszélyeztetésének 
elkerülése érdekében a Bizottságnak szabályokat kell kidolgoznia a BAT és a kapcsolódó 
BATAEL meghatározásához.

Módosítás 302
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, az érintett iparágak és a 
környezetvédelmet ösztönző 
nemkormányzati szervezetek
közreműködésével  a következőkről:

A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, a helyi és regionális 
hatóságok képviselői, az érintett 
iparágak és a környezetvédelmet ösztönző 
nemkormányzati szervezetek
közreműködésével  a következőkről:

Or. en

Indokolás

A helyi és regionális hatóságok nem részesei a sevillai folyamatnak. Mivel az engedélyező 
hatóságok és/vagy az ellenőrzéssel megbízott szervek, regionális és helyi hatóságok fontos 
ismeretekkel rendelkeznek az elérhető legjobb technikákról, ebből adódóan a sevillai 
folyamatot javítani lehet a helyi és regionális hatóságok képviselői részvételével.
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Módosítás 303
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, az érintett iparágak és a 
környezetvédelmet ösztönző 
nemkormányzati szervezetek
közreműködésével  a következőkről:

A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, a helyi és regionális 
hatóságok képviselői, az érintett 
iparágak és a környezetvédelmet ösztönző 
nemkormányzati szervezetek
közreműködésével  a következőkről:

Or. en

Indokolás

A helyi és regionális hatóságok nem részesei a sevillai folyamatnak. Mivel az engedélyező 
hatóságok és/vagy az ellenőrzéssel megbízott szervek, regionális és helyi hatóságok fontos 
ismeretekkel rendelkeznek az elérhető legjobb technikákról, ebből adódóan a sevillai 
folyamatot javítani lehet a helyi és regionális hatóságok képviselői részvételével.

Módosítás 304
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, az érintett iparágak és a 
környezetvédelmet ösztönző 
nemkormányzati szervezetek
közreműködésével  a következőkről:

A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, az érintett iparágak, a 
Bizottság és a környezetvédelmet ösztönző 
nemkormányzati szervezetek között a 
következőkről:

Or. de

Indokolás

Kifejezetten ki kell jelenteni, hogy a BAT-referenciadokumentumok elkészítésére vagy
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felülvizsgálatára szolgáló információcsere sokoldalú folyamat, és ebbe a Bizottság is 
beletartozik.

Módosítás 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, az érintett iparágak és a 
környezetvédelmet ösztönző 
nemkormányzati szervezetek
közreműködésével  a következőkről:

A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, az érintett iparágak, a 
Bizottság és a környezetvédelmet ösztönző 
nemkormányzati szervezetek között a 
következőkről:

Or. en

Indokolás

Annak teljesen egyértelművé tétele érdekében, amit a Bizottság leírt. A sevillai folyamat 
sokoldalú folyamat, és ebbe beletartozik a Bizottság is.

Módosítás 306
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alkalmazott  technikákról, a hozzájuk 
kapcsolódó ellenőrzési intézkedésekről és 
ezek fejlődéséről.

b) az alkalmazott  technikákról, a hozzájuk 
kapcsolódó ellenőrzési intézkedésekről és 
ezek fejlődéséről, valamint a folytatott 
tevékenységek hatékonyságáról és 
ezeknek a környezet és a közegészségügy 
fejlesztéséhez való hozzájárulásáról.

Or. pl
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Indokolás

Az információcserének meg kell mutatnia, hogy az elérhető legjobb technikák használata 
pozitív hatással van a környezetre és a közegészségügyre, és meg kell győznie a társadalmat e 
technikák hatékonyságáról.

Módosítás 307
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész és 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
Bizottság intézkedéseket fogad el a 
következők meghatározására:

Az első albekezdés alkalmazásában a 
Bizottság iránymutatásokat fogad el a 
következők meghatározására:

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.

Az említett iránymutatásokat – 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

Indokolás

Az intézkedések meghozatala túl messzemenőnek tűnik. Ebben az összefüggésben az 
iránymutatás megfelelőbb volna.

Módosítás 308
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet a legalább 50 MW névleges 
hőteljesítményű energiatermelésre 
tervezett  tüzelőberendezésekre 
vonatkozik, függetlenül az azok által 

Ez a fejezet a legalább 20 MW névleges 
hőteljesítményű energiatermelésre 
tervezett  tüzelőberendezésekre 
vonatkozik, függetlenül az azok által 
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használt tüzelőanyag jellegétől. használt tüzelőanyag jellegétől.

Or. en

Indokolás

Helyénvaló, hogy a II. fejezet rendelkezései nem terjednek ki a 20-50 MW névleges 
hőteljesítményű energiatermelésre tervezett tüzelőberendezésekre (lásd az 54. módosítást). De 
tekintettel arra, hogy foglalkozni kell ezen berendezések levegőbe történő kibocsátásaival, a 
III. fejezetbe kell tartozniuk és külön kibocsátásellenőrzési intézkedéseket kell megállapítani 
rájuk vonatkozóan. Az ilyen módosítás elfogadható az eljárási szabályzat 80a. cikke szerint: A 
kisebb tüzelőberendezésekre a III. fejezetnek kell vonatkoznia, és nem a II. fejezetnek, ahogy 
azt a Bizottság javasolta.

Módosítás 309
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet a legalább 50 MW névleges 
hőteljesítményű energiatermelésre 
tervezett  tüzelőberendezésekre 
vonatkozik, függetlenül az azok által 
használt tüzelőanyag jellegétől.

Ez a fejezet a legalább 20 MW névleges 
hőteljesítményű energiatermelésre 
tervezett  tüzelőberendezésekre 
vonatkozik, függetlenül az azok által 
használt tüzelőanyag jellegétől.

Or. en

Indokolás

Az I. melléklettel való összhang érdekében a nagy tüzelőberendezések küszöbértékének is 20 
MW-nak kell lennie a 31. cikkben.
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Módosítás 310
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1)) Amennyiben kettő vagy több különálló 
tüzelőberendezés füstgázait közös
kéményen keresztül engedik ki, a 
létesítmények által így létrehozott 
kombinát egyetlen tüzelőberendezésnek 
tekintendő és kapacitásaik 
összevonandóak.

(1) Amennyiben kettő vagy több különálló 
tüzelőberendezés füstgázait közös
kéménycsövön keresztül engedik ki, a 
létesítmények által így létrehozott 
kombinát a műszaki és gazdasági tényezők 
figyelembevételével egyetlen 
tüzelőberendezésnek tekintendő és 
kapacitásaik összevonandóak.

Or. fi

Módosítás 311
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) üzemek, amelyek tüzelőanyagként 
bármely szilárd vagy folyékony 
halmazállapotú, a 38. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett 
hulladéktól eltérő hulladékot használnak;

j) a IV. fejezetben szereplő üzemek, 
amelyek tüzelőanyagként bármely szilárd 
vagy folyékony halmazállapotú, a 38. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
hulladéktól eltérő hulladékot használnak;

Or. en

Indokolás

A nagy tüzelőberendezésekről szóló hatályos irányelv tekintetében a hulladékégetést ki kell 
zárni az alkalmazási körből. E tágabb irányelvnek köszönhetően a tüzelőanyag 
fogalommeghatározását nem lehet a III. fejezetben lévő tüzelőanyagokra korlátozni. Ezt a 
legkönnyebben úgy lehet elérni, hogy a hulladékégetésről és az együttégetésről szóló IV. 
fejezetben szereplő berendezéseket kizárjuk.
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Módosítás 312
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a hulladékból nyert tüzelőanyag 
égetésére vagy együttégetésére szánt 
berendezéseket hulladékégető műveknek 
tekintik

Or. en

Indokolás

Erre az egyértelműsítésre szükség van a jogi bizonytalanság elkerülése érdekében az 
„együttégető” művekként (a fő cél az energiatermelés) vagy „hulladékégető”művekként (a cél 
a hulladék hőkezelése) történő besorolással kapcsolatban. Erre a rendelkezésre szükség van 
tekintettel a hulladékból – amelynek összetétele és szennyezőanyag-tartalma megegyezik a 
kommunális hulladékéval – nyert tüzelőanyag felhasználására szánt művek (RDF vagy SRF) 
számának növekedésére.

Módosítás 313
Glenis Willmott

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a legfeljebb 500 MW névleges 
hőteljesítményű művek, amelyek 2002. 
november 27. előtt kaptak működési 
engedélyt, és amelyek az elmúlt öt év 
mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek 
többet évi 1500  üzemóránál.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kiterjesztené a nagy tüzelőberendezésekről szóló jelenlegi irányelvben és a 
javaslat 1. részének V. mellékletében már szereplő, szilárd tüzelőanyaggal üzemelő 
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berendezésekre vonatkozó eltérést az összes berendezésre a tüzelőanyag típusától függetlenül. 
Erre azért van szükség, mert vannak olyan gáz vagy folyadék halmazállapotú tüzelőanyaggal 
működő berendezések, amelyeket készenléti vagy biztonsági üzemmódban használnak, amely 
üzemmódokra ezek az eltérések kívánnak kitérni. Természetesen továbbra is vonatkoznának 
rájuk a javaslat II. fejezetének rendelkezései, és ennélfogva a BAT-on alapuló kibocsátási 
határértékek.

Módosítás 314
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben két vagy annál több 
különálló tüzelőberendezést – amelyet 
engedélyeztek, illetve amely a 72. cikk (2) 
bekezdésében említett időpontot követően 
teljes kérelmet nyújtott be –  létesítenek 
úgy, hogy műszaki és gazdasági tényezők 
figyelembevételével füstgázaik közös 
kéményen keresztül kiengedhetők, e 
létesítmények által így létrehozott 
kombinát egyetlen tüzelőberendezésnek
tekintendő és kapacitásaik 
összevonandóak.

(2) Amennyiben két vagy annál több 
különálló tüzelőberendezést – amelyet 
engedélyeztek, illetve amely a 72. cikk (2) 
bekezdésében említett időpontot követően 
teljes kérelmet nyújtott be –  létesítenek 
úgy, hogy műszaki és gazdasági tényezők 
figyelembevételével füstgázaik – az 
illetékes hatóságok véleménye szerint –
közös kéményen keresztül kiengedhetők, e 
létesítmények által így létrehozott 
kombinát egyetlen tüzelőberendezésnek
tekintendő és kapacitásaik 
összevonandóak.

Or. fi

Módosítás 315
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tüzelőberendezések teljes névleges 
hőteljesítményének kiszámításakor a 20 
MW-nál kisebb névleges 
hőteljesítménnyel rendelkező különálló 
egységeket nem kell figyelembe venni.
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Or. en

Indokolás

Tekintettel az összesítési szabályra, egyértelműsíteni kell, hogy csak a 20 MW-nál nagyobb 
névleges hőteljesítménnyel rendelkező különálló égetőberendezésekre kell alkalmazni az 
összesítési szabályt. Az ilyen módosítás elfogadható az eljárási szabályzat 80a. cikke szerint, 
mivel a javasolt (3) bekezdés szorosan kapcsolódik az (1) bekezdéshez.

Módosítás 316
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
A kisebb tüzelőberendezésekre vonatkozó 

külön intézkedések
(1) Amíg megállapodásra jutnak a (2) 
bekezdésnek megfelelően, az V. melléklet 
nem alkalmazandó az 50 MW-nál kisebb 
névleges hőteljesítménnyel rendelkező 
tüzelőberendezésekre.
(2) A Bizottság ésszerű határidőn belül, de 
legkésőbb 2012-ig javaslatot tesz az V. 
melléklet módosításaira, amelyek az (1) 
bekezdésben említett tüzelőberendezések 
tekintetében kibocsátási határértékeket, 
ellenőrzési követelményeket és 
megfelelőségértékelési szabályokat 
tartalmaznak. Ezek a javaslatok adott 
esetben külön követelményeket 
tartalmaznak a létező 
tüzelőberendezésekre, beleértve a 
módosított rendelkezéseknek való 
megfelelésre vonatkozó megfelelő 
átmeneti időszakot. 

Or. en
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Indokolás

A 2. fejezetnek ki kell terjednie az 50 MW-nál kisebb névleges hőteljesítménnyel rendelkező 
tüzelőberendezésekre is. E berendezések tekintetében az V. mellékletben együttdöntési 
eljárással külön rendelkezéseket kell meghatározni, amelyek az elérhető legjobb technikákon 
alapulnak. Az ilyen módosítás elfogadható az eljárási szabályzat 80a. cikke szerint: A kisebb 
tüzelőberendezésekre a III. fejezetnek kell vonatkoznia, és nem a II. fejezetnek, ahogy azt a 
Bizottság javasolta.

Módosítás 317
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az engedéllyel rendelkező, illetve a 
72. cikk (2) bekezdésében említett 
időpontot megelőzően teljes kérelmet 
benyújtó tüzelőberendezést tartalmazó 
létesítmények összes engedélyének –
feltéve, hogy az ilyen berendezést az 
említett időpontot követően legkésőbb egy 
évvel üzembe helyezték – tartalmaznia kell 
olyan feltételeket, amelyek biztosítják, 
hogy a berendezések levegőbe történő 
kibocsátásai nem haladják meg  az V. 
melléklet 1. részében meghatározott 
kibocsátási határértékeket.

(2) Az engedéllyel rendelkező, illetve a 
72. cikk (2) bekezdésében említett 
időpontot megelőzően teljes kérelmet 
benyújtó tüzelőberendezést tartalmazó 
létesítmények összes engedélyének –
feltéve, hogy az ilyen berendezést az 
említett időpontot követően legkésőbb egy 
évvel üzembe helyezték – tartalmaznia kell 
olyan feltételeket, amelyek biztosítják, 
hogy – a műszaki és gazdasági tényezők 
figyelembevételével – a berendezések 
levegőbe történő kibocsátásai nem haladják 
meg  az V. melléklet 1. részében 
meghatározott kibocsátási határértékeket.

Or. fi

Módosítás 318
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben meghatározott, 20 
éve üzemelő tüzelőberendezésekre 
vonatkozó engedélyekben a kibocsátást az 
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üzemeltetés 25 éve alatt csökkenteni kell 
annak biztosítása érdekében, hogy az ezen 
berendezésekből a levegőbe kerülő 
kibocsátások ne haladják meg az V. 
melléklet 2. részében megállapított 
kibocsátási határértékeket. 
Kibocsátáscsökkentésre nincs szükség, ha 
a tüzelőberendezés üzemeltetése 
abbamarad 20 év és 10 000 üzemóra után.

Or. en

Indokolás

A létező berendezések tekintetében 20 évre kell korlátozni azt a működési időszakot, amikor a 
kibocsátási határértékek magasabbak, mint az új berendezésekre vonatkozó határértékek. 
Ezen időszak után 5 évvel az új berendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékek 
alkalmazandók a fenti berendezésekre. Ezzel a módosítással jelentős kibocsátáscsökkentést 
lehet elérni Európában.

Módosítás 319
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2001/80/EK irányelv 2. cikkének 
(10) bekezdésében meghatározott meglévő 
létesítményekre, amelyek teljes mértékben 
megfelelnek a 2001/80/EK irányelv 4. 
cikkének (3) bekezdésében megállapított 
rendelkezéseknek, továbbra is a fenti 
követelmények vonatkoznak, és nem az V. 
mellékletben meghatározott kibocsátási 
határértékek. 

Or. en

Indokolás

A 2001/80/EK irányelv két kibocsátáscsökkentési lépést állapított meg, 2008-ban és 2016-
ban. A beruházási keret stabilitásának és biztonságának biztosítása érdekében a meglévő 
(1987.07.01. előtt kiadott kezdeti engedéllyel rendelkező) létesítményeknek, amelyek már 
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megfelelnek a fenti irányelv III–VII. mellékletében megállapított kibocsátási határértékeknek, 
ezen határértékeken belül kell üzemelniük 2016 után is.

Módosítás 320
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a tüzelőberendezést 
bővítik, az V. melléklet 2. részében 
meghatározott kibocsátási határértékek a 
létesítmény változtatás által érintett
részére vonatkoznak, és az egész 
tüzelőberendezés  névleges
hőteljesítménye arányában állapítják meg 
őket.

(6) Amennyiben a tüzelőberendezést 
legalább 20 MW-al bővítik, az V. 
melléklet 2. részében meghatározott 
kibocsátási határértékek a létesítmény 
változtatás által érintett  részére 
vonatkoznak, és az egész tüzelőberendezés
névleges  hőteljesítménye arányában
állapítják meg őket.

Or. en

Indokolás

A tüzelőberendezések kisebb bővítéseire nem kell, hogy vonatkozzon ez a rendelkezés.

Módosítás 321
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tüzelőberendezéseket mentesíteni 
lehet a nitrogén-oxidokra (NOx) és a kén-
dioxidra (SO2) vonatkozó, a 15. és a 16. 
cikken alapuló kibocsátási 
határértékeknek való megfelelés alól, 
amennyiben a tüzelőberendezésekre a (8) 
bekezdésben említett nemzeti 
kibocsátáscsökkentési terv vonatkozik, és 
amennyiben megfelelnek az V. és VI. 
melléklet külön rendelkezéseinek.
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Or. en

Indokolás

Támogatjuk a Bizottság azon kezdeményezését, amely a nem üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátáskereskedelmének európai szabályaira irányul. Ezt a kezdeményezést lehetőleg úgy 
kell kidolgozni, hogy a kibocsátáskereskedelem európai szabályai akkor lépjenek hatályba, 
amikor az IPPC-irányelv hatályba lép.  Ha ez nem valósítható meg, az IPPC-irányelv 
tartalmazhat ilyen rendelkezést. A meglévő nemzeti kereskedelmi rendszerek kísérletként 
tovább működhetnének a nem üvegházhatást okozó gázok kibocsátáskereskedelmének európai 
szabályaihoz átvezető átmeneti időszakban.

Módosítás 322
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A tagállamok a tüzelőberendezésekre 
vonatkozóan a III. fejezetben 
megállapított külön rendelkezések sérelme 
nélkül, és figyelembe véve a költségeket és 
hasznokat, valamint az egyes légszennyező 
anyagok nemzeti kibocsátási 
határértékeiről szóló, 2001. október 23-i 
2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, és a 96/62/EK irányelv alapján 
fennálló kötelezettségeiket, 
kidolgozhatnak és végrehajthatnak a 
tüzelőberendezésekre vonatkozó nemzeti 
kibocsátáscsökkentési tervet.
A nemzeti kibocsátáscsökkentési terv a 
tüzelőberendezések teljes éves nitrogén-
oxid- (NOx) és kén-dioxid- (SO2) 
kibocsátását olyan szintre csökkenti, mint 
amit az elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával értek volna el az egyes 
berendezések tényleges éves üzemideje, 
felhasznált tüzelőanyaga és 
hőteljesítménye, amelyeket működésük 
utolsó öt évére átlagolnak, alapján.
Egy, a nemzeti kibocsátáscsökkentési 
tervben szereplő létesítmény bezárása nem 
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vezethet a terv hatálya alá tartozó többi 
létesítmény teljes éves kibocsátásának 
emelkedéséhez.

Or. en

Indokolás

Támogatjuk a Bizottság azon kezdeményezését, amely a nem üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátáskereskedelmének európai szabályaira irányul. Ezt a kezdeményezést lehetőleg úgy 
kell kidolgozni, hogy a kibocsátáskereskedelem európai szabályai akkor lépjenek hatályba, 
amikor az IPPC-irányelv hatályba lép.  Ha ez nem valósítható meg, az IPPC-irányelv 
tartalmazhat ilyen rendelkezést. A meglévő nemzeti kereskedelmi rendszerek kísérletként 
tovább működhetnének a nem üvegházhatást okozó gázok kibocsátáskereskedelmének európai 
szabályaihoz átvezető átmeneti időszakban.

Módosítás 323
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 6 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c)A nemzeti kibocsátáscsökkentési 
tervekre az alábbi feltételeket kell 
alkalmazni:
a) a terv célkitűzésekből és azokhoz 
tartozó célokból, ezen célkitűzéseknek és 
céloknak a megvalósítására vonatkozó 
ütemtervekből és ellenőrzési (monitoring) 
rendszerből áll;
b) a tagállamok legkésőbb a 71. cikk (1) 
bekezdésében említett időpontig közlik a 
Bizottsággal nemzeti 
kibocsátáscsökkentési tervüket;
c) a Bizottság a b) pontban említett 
közléstől számított hat hónapon belül 
értékeli, hogy a terv e bekezdés 
követelményeinek megfelel-e. 
Amennyiben a Bizottság azt nem tartja 
megfelelőnek, erről értesíti a tagállamot, 
amely a következő három hónapon belül 
közli a Bizottsággal azokat az 
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intézkedéseket, amelyeket e bekezdés 
rendelkezéseinek való megfelelés céljából 
hozott.

Or. en

Indokolás

Támogatjuk a Bizottság azon kezdeményezését, amely a nem üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátáskereskedelmének európai szabályaira irányul. Ezt a kezdeményezést lehetőleg úgy 
kell kidolgozni, hogy a kibocsátáskereskedelem európai szabályai akkor lépjenek hatályba, 
amikor az IPPC-irányelv hatályba lép.  Ha ez nem valósítható meg, az IPPC-irányelv 
tartalmazhat ilyen rendelkezést. A meglévő nemzeti kereskedelmi rendszerek kísérletként 
tovább működhetnének a nem üvegházhatást okozó gázok kibocsátáskereskedelmének európai 
szabályaihoz átvezető átmeneti időszakban.

Módosítás 324
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az illetékes hatóság engedélyezhet 
eltérést a (2) bekezdésben megállapított 
kötelezettségektől, és az olyan erőművek 
számára, amelyek 1987. július 1. előtt 
kaptak engedélyt, eseti alapon 
meghatározhatja a kibocsátási 
határértékeket a következő esetekben:
a) a terhelési csúcsokat ellátó művek, 
amelyek az elmúlt öt év mozgó átlagát 
tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 
üzemóránál.
b) elszigetelt hálózathoz, belső hálózathoz 
kapcsolt vagy szigeten található 
létesítmények, amelyek nem üzemelnek
többet évi 2500 üzemóránál.

Or. en
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Indokolás

Tekintettel a működési határidők korlátozott rendszerére, ezek a létesítmények nem jelentősek 
a kibocsátási szintek tekintetében, jóllehet hozzájárulnak az ellátásbiztonsághoz/ a 
rendszerstabilitáshoz, és az új kötelezettségek teljesítéséhez szükséges beruházások nehezen 
térülnének meg. Ezenkívül a 2001/80/EK irányelv 5. cikke is előirányoz ilyen eltérést.

Módosítás 325
Glenis Willmott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok figyelembe véve a 
költségeket és hasznokat, valamint az 
egyes légszennyező anyagok nemzeti 
kibocsátási határértékeiről szóló 
20../…/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, és a levegőminőségről szóló 
2008/50/EK irányelv alapján fennálló 
kötelezettségeiket, kidolgozhatnak és 
végrehajthatnak azon létesítmények egy 
részére vagy mindegyikére vonatkozó 
nemzeti kibocsátáscsökkentési tervet, 
amelyekre a 33. cikk (2) bekezdése 
vonatkozik.
A nemzeti kibocsátáscsökkentési terv a 
meglévő létesítmények teljes éves 
nitrogén-oxid- (NOx), kén-dioxid- (SO2) 
és porkibocsátását olyan szintre csökkenti, 
mint ami az egyes létesítmények tényleges 
éves üzemidejének, felhasznált 
tüzelőanyagának és hőteljesítményének 
működésük utolsó öt évének 2013-mal 
bezárólag történő átlagolásával való 
figyelembevételével az V. melléklet 1. 
része szerinti kibocsátási határértékeknek 
a 2013-ban meglévő, működő 
létesítményekre történő alkalmazásával 
valósulna meg.
Egy, a nemzeti kibocsátáscsökkentési 
tervben szereplő létesítmény bezárása nem 
vezethet a terv hatálya alá tartozó többi 
létesítmény teljes éves kibocsátásának 
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emelkedéséhez.
A nemzeti kibocsátáscsökkentési tervekre 
az alábbi feltételeket kell alkalmazni:
a) a terv célkitűzésekből és azokhoz 
tartozó célokból, ezen célkitűzéseknek és 
céloknak a megvalósítására vonatkozó 
ütemtervekből és ellenőrzési (monitoring) 
rendszerből áll;
b) a tagállamok legkésőbb 2015. január 1-
ig közlik a Bizottsággal nemzeti 
kibocsátáscsökkentési tervüket;
c) a Bizottság a b) pontban említett 
közléstől számított hat hónapon belül 
értékeli, hogy a terv e bekezdés 
követelményeinek megfelel-e. 
Amennyiben a Bizottság azt nem tartja 
megfelelőnek, erről értesíti a tagállamot, 
amely a következő három hónapon belül 
közli a Bizottsággal azokat az 
intézkedéseket, amelyeket e bekezdés 
rendelkezéseinek való megfelelés céljából 
hozott;
d) a Bizottság legkésőbb 2013. január 1-ig 
iránymutatást dolgoz ki a tagállamok 
támogatására programjaik 
kialakításában.

Or. en

Indokolás

A nemzeti kibocsátáscsökkentési terv (NERP) 2016-tól történő folytatólagos rendelkezésre 
állására van szükség a rugalmasság növeléséhez. A NERP-ek egyértelmű határértékeket 
állapítanak meg a részt vevő létesítmények teljes éves tömegkibocsátására, és így irányítják a 
szennyezőanyag-terheléseket, amelyek viszont meghatározzák a lerakódás ütemét. Ezenkívül 
megállapítják a kibocsátási egységek részt vevő létesítmények közötti átruházását – olyan 
rugalmasságot, amelynek megőrzése bármely egyéb bizottsági javaslat hiányában még inkább 
fontos.
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Módosítás 326
Glenis Willmott

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 2008/50/EK irányelv sérelme 
nélkül a meglévő létesítmények 
mentesíthetők a 33. cikk (2) bekezdésében 
szereplő követelmények teljesítése alól, ha 
a következő feltételek teljesülnek:
a) a meglévő létesítmény üzemeltetője az 
eljárni jogosult hatósághoz legkésőbb [a 
hatálybalépést követő három év]-ig 
benyújtott írásos nyilatkozatban vállalja, 
hogy 2016. január 1-jétől kezdődően és 
2023. december 31-ig bezárólag nem 
üzemelteti a létesítményt 20 000 üzemórát 
meghaladó időtartamban;
b) az üzemeltetőnek minden évben 
nyilvántartást kell benyújtania az eljárni 
jogosult hatósághoz a létesítmény 
engedélyezett élettartamából felhasznált, 
illetve még hátralévő üzemidőről;
c) az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 
33. cikk (2) bekezdésében említett 
szennyezőanyagok kibocsátási 
határértékei legalább olyan szigorúak 
maradnak, mint a létesítmény 
engedélyében szereplő határértékek, az 
engedély abban az időpontban fennálló 
állapotának megfelelően, amikor az 
üzemeltető írásos nyilatkozatot tett, vagy 
amennyiben volt érvényes engedély 2008. 
január 1-jén, az adott engedélyben 
szereplő bármely alacsonyabb kibocsátási 
határérték. 

Or. en

Indokolás

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
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whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of renewable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.

Módosítás 327
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
Kibocsátási határérték szén-dioxidra

(1) Az építési engedélyt vagy – ilyen 
eljárás hiányában – eredeti működési 
engedélyt kapott nagyméretű, 300 
megawattnál nagyobb teljesítményű 
villamosenergia-fejlesztő 
tüzelőberendezésekre vonatkozó 
valamennyi engedélynek 2010. január 1-
jétől feltételként kell előírnia, hogy a 
kilowattóránkénti energiatermelésre jutó 
légkörbe kerülő szén-dioxid mennyisége 
nem haladhatja meg a 350 grammot.
(2) 2018. január 1-jére a 300 megawatt 
vagy annál nagyobb teljesítményű, az (1) 
bekezdésben nem említett nagyméretű 
villamosenergia-fejlesztő 
tüzelőberendezésekre vonatkozó 
valamennyi engedélynek feltételként kell 
előírnia, hogy a kilowattóránkénti 
energiatermelésre jutó légkörbe kerülő 
szén-dioxid mennyisége nem haladhatja 
meg a 350 grammot.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
kibocsátási határértéket az illetékes 
nemzeti hatóság évente ellenőrzi.
(4) E cikk előírásait a Bizottság 2014. 
június 30-ig felülvizsgálja, figyelembe 
véve az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentése terén elért 
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általános előrelépést és a megfelelő 
szennyezéscsökkentési technikák 
lehetséges hozzájárulását. Az áttekintés 
során különösen megfontolandó az (1) és 
(2) bekezdésben említett kibocsátási 
határérték csökkentése a (2) bekezdésben 
említett időpont előrehozásával vagy a 
fokozatos megközelítés bevezetésével, 
továbbá az alkalmazás körének 
bővítésével, hogy az ne korlátozódjék 
csupán az elektromos ágazatban működő 
nagyméretű tüzelőberendezésekre. Az 
áttekintést követően a Bizottság adott 
esetben javaslatokat terjeszt elő.

Or. en

Indokolás

Kompromisszumot kell kötni az energiabiztonsági és az éghajlatpolitikai követelmények 
között. Azt javasoljuk, hogy a kis CHP erőműveket, amelyek kapacitása nem éri el a 300 
megawattot, zárjuk ki a CO2-küszöbértékből.

Módosítás 328
Anders Wijkman, Olajos Péter, Chris Davies, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
Kibocsátási határérték szén-dioxidra

(1) Az építési engedélyt vagy – ilyen 
eljárás hiányában – eredeti működési 
engedélyt kapott nagyméretű, 300 
megawattnál nagyobb teljesítményű 
villamosenergia-fejlesztő 
tüzelőberendezésekre vonatkozó 
valamennyi engedélynek 2010. január 1-
jétől feltételként kell előírnia, hogy a 
kilowattóránkénti energiatermelésre jutó 
légkörbe kerülő szén-dioxid mennyisége 
nem haladhatja meg a 450 grammot.
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(2) 2025 január 1-jére a 300 megawattnál 
nagyobb teljesítményű, az (1) bekezdésben 
nem említett nagyméretű villamosenergia-
fejlesztő tüzelőberendezésekre vonatkozó 
valamennyi engedélynek feltételként kell 
előírnia, hogy a kilowattóránkénti 
energiatermelésre jutó légkörbe kerülő 
szén-dioxid mennyisége nem haladhatja 
meg a 450 grammot.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
kibocsátási határértéket az illetékes 
nemzeti hatóság évente ellenőrzi.
(4) E cikk előírásait a Bizottság 2014. 
június 30-ig felülvizsgálja , figyelembe 
véve az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentése terén elért 
általános előrelépést és a megfelelő 
szennyezéscsökkentő technikák lehetséges 
hozzájárulását. Az áttekintés során 
különösen megfontolandó az (1) és (2) 
bekezdésben említett kibocsátási 
határérték csökkentése a (2) bekezdésben 
említett időpont előrehozásával vagy a 
fokozatos megközelítés bevezetésével, 
továbbá az alkalmazás körének 
bővítésével, hogy az ne korlátozódjék 
csupán az elektromos ágazatban működő 
nagyméretű tüzelőberendezésekre. Az 
áttekintést követően a Bizottság adott 
esetben ajánlásokat terjeszt elő.

Or. en

Indokolás

A nagyméretű égetőüzemek jelentősen hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátáshoz és ezáltal az 
éghajlatváltozáshoz. Az ETS igen hasznos keretet teremt az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának a gazdaság egészében való csökkentéséhez, de nem biztosít megfelelően erős 
árjelzést ahhoz, hogy megakadályozza az új, nagyon nagy szén-dioxid pontforrások 
bekerülését a rendszerbe. Ezért az IPPC irányelvnek olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, 
amelyek az új, nagyméretű üzemek számára megszabják a szén-dioxid levegőbe történő 
kibocsátására vonatkozó határértékeket.
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Módosítás 329
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemeltető  az eljárni jogosult 
hatóságot a kibocsátáscsökkentő 
berendezések működési hibáját vagy 
meghibásodását követő  48 órán belül 
értesíti .

Az üzemeltető az eljárni jogosult hatóságot 
a kibocsátáscsökkentő berendezések 
működési hibáját vagy meghibásodását
követően a lehető leghamarabb, de 
minden esetben 8 órán belül értesíti .

Or. en

Indokolás

Nincs ok arra, hogy kevésbé szigorú feltételeket szabjunk ezeknek az üzemeknek a 
vonatkozásában tekintettel az égető- és együttégető művekkel kapcsolatosan mind az év során 
(tizenkét hónap) előforduló, a normálistól eltérő körülmények időtartamára, mind a vészjelzés 
időszerűségére vonatkozóan megszabott hasonló feltételekre, annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóságoknak lehetőségük legyen a megfelelő intézkedések meghozatalára.

Módosítás 330
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kibocsátáscsökkentés nélküli üzemelés 
összes időtartama nem haladhatja meg 
bármely 12 hónapos időszakban a 120 órát.

A kibocsátáscsökkentés nélküli üzemelés 
összes időtartama nem haladhatja meg 
bármely 12 hónapos időszakban a 60 órát.

Or. en

Indokolás

Nincs ok arra, hogy kevésbé szigorú feltételeket szabjunk ezeknek az üzemeknek a 
vonatkozásában tekintettel az égető- és együttégető művekkel kapcsolatosan mind az év során 
(tizenkét hónap) előforduló, a normálistól eltérő körülmények időtartamára, mind a vészjelzés 
időszerűségére vonatkozóan megszabott hasonló feltételekre, annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóságoknak lehetőségük legyen a megfelelő intézkedések meghozatalára.
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Módosítás 331
Hegyi Gyula

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az V. melléklet 3. 
részének megfelelően gondoskodnak arról , 
hogy  elvégezzék a légszennyező anyagok
ellenőrzését.

(1) A tagállamok az V. melléklet 3. 
részének megfelelően gondoskodnak arról , 
hogy  elvégezzék a légszennyező anyagok
ellenőrzését. A tagállamok 
megkövetelhetik, hogy az ellenőrzést az 
üzemeltető költségére végezzék.

Or. en

Indokolás

A tagállamokat fel kellene jogosítani arra, hogy egyes esetekben megkövetelhessék az 
üzemeltető hozzájárulását a kibocsátások ellenőrzéséhez. Az érvényben lévő jogi szabályozás 
biztosítja ezt a lehetőséget, és ezt nem szabad eltörölni.

Módosítás 332
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett kibocsátási 
határértékek helyett a következő átlagos 
kibocsátási határértékek alkalmazhatók a 
kén-dioxidra (az alkalmazott tüzelőanyag-
keveréktől függetlenül):
a) a 4. cikk (1) és (3) bekezdésében 
említett létesítmények tekintetében: 1000 
mg/Nm3, a finomítón belüli összes ilyen 
létesítményre vonatkozó átlagértékként;
b) a 4. cikk (2) bekezdésében említett új 
létesítmények tekintetében: 600 mg/Nm3, 
a finomítón belüli összes új létesítményre 
vonatkozó átlagértékként, kivéve a 
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gázturbinákat.
A határértékeket a technikai fejlődés és 
gazdasági szempontok fényében 
felülvizsgálják.
Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy e 
rendelkezés alkalmazása nem vezet a 
meglévő létesítmények kibocsátásának 
növekedéséhez.

Or. de

Indokolás

Visszahelyezi a hatályos és bevált jogszabályt. Ezek az értékek alapvető iránymutatásul 
szolgálnak az üzemeltetők és az engedélyező hatóságok számára a telephelyspecifikus 
kibocsátási határértékek meghatározása során az egy finomítón belüli összes folyamatos 
tüzelőberendezés füstgáz-térfogatáramok szerint súlyozott átlagértékeként 
(buborékszabályozás).

Módosítás 333
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt a fejezetet olyan hulladékégető és 
együttégető művekre kell alkalmazni , 
amelyekben szilárd vagy folyékony 
hulladékot égetnek vagy együttégetnek .

(1) Ezt a fejezetet olyan hulladékégető és 
együttégető művekre kell alkalmazni , 
amelyekben szilárd vagy folyékony 
hulladékot, köztük hulladékból nyert 
tüzelőanyagokat égetnek vagy
együttégetnek.

Or. en

Indokolás

A IV fejezet a szilárd vagy folyékony hulladékok égetésével és együttégetésével foglalkozik 
(38. cikk). A hatályt illetően egyértelművé kell tenni, hogy ezek a rendelkezések minden 
esetben a hulladékból nyert tüzelőanyagokra (RDF, SRF stb.) is vonatkoznak. A legalább egy 
tagállamban követett gyakorlat szükségessé teszi az RDF (hulladékból nyert tüzelőanyag) és 
az SRF (szilárd hasznosított tüzelőanyag) a hulladéklistán 19 12 10 kódszám alatt szereplő 
(éghető hulladék) hulladékként való besorolását.
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Módosítás 334
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alábbi veszélyes hulladékokra nem 
vonatkoznak a 41. cikk (2) bekezdésének 
2. pontjában említett egyedi 
követelmények.
a) folyékony halmazállapotú éghető 
hulladékok, beleértve a … cikkben 
meghatározott hulladékolajokat is. A 
98/XXX * irányelv értelmében az alábbi 
kritériumoknak kell megfelelniük:
i. a bennük található poliklórozott aromás 
szénhidrogének, például poliklórozott 
bifenilek (PCB) és pentaklór-fenol (PCP) 
tömegkoncentrációja nem haladja meg a 
vonatkozó közösségi jogszabályokban 
megengedett szintet;  
ii. nettó fűtőértékük legalább 30 MJ/kg,
b) bármely folyékony halmazállapotú 
éghető hulladék, amely az égetése során 
közvetlenül keletkező füstgázokban a 
93/12/EGK irányelv 1. cikkének (1) 
bekezdése szerint meghatározott gázolaj 
égetése során keletkező kibocsátáson kívül 
egyéb kibocsátást, illetve a fent említett 
módon meghatározott gázolaj égetése 
során keletkezőnél nagyobb 
koncentrációjú kibocsátást nem okozhat.

Or. en

Indokolás

E követelményt a hulladékok égetéséről és együttégetéséről szóló európai rendelet 
tartalmazza és 1996 óta van érvényben, törlése nem indokolt. A 40%-os határ célja a 
hagyományos égetés piaci részesedésének védelme volt azzal a kockázattal szemben, amit az 
együttégetők fejlesztése jelentett. A fáradtolajok megsemmisítésére rendszerint nem égetőkben 
kerül sor. Ezért nincs szükség módosításra.
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Módosítás 335
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a 3. cikk (21) bekezdésének b) pontjában 
felsorolt hulladék,

törölve

Or. en

Indokolás

A hulladékégetésről szóló 76/2000/EK irányelv igen pontos kizárásokat tartalmaz, amelyeket 
nem szabad megváltoztatni. Ezek a kizárások összekapcsolhatók a biomassza 
meghatározásának összetevőivel, de minden esetben le kell fedniük a biomassza egészét.  
Ezért jobb volna ezeket ismét a 38. cikkbe illeszteni (nem törölni, ahogy a megfelelő 
módosított területek esetében). Ez a módosítás az egységes, azonos szerzőtől származó 
biomassza meghatározás szükségességéről szóló 30., javasolt módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 336
Glenis Willmott

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a nem emberi fogyasztásra szánt 
állati melléktermékekre vonatkozó 
egészségügyi előírások megállapításáról 
szóló, …20-i 20/…/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben szabályozott, állati 
tetemekből nyert és tüzelőanyagként 
felhasznált faggyú; 

Or. en

Indokolás

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
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Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.

Módosítás 337
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az 500 kW-nál kisebb névleges 
hőteljesítménnyel rendelkező együttégető 
művek, amelyekben évente a 
létesítményből származó legfeljebb 50 
tonna hulladékot kezelnek, amennyiben 
ezekre a létesítményekre nemzeti 
engedélyezési rendszer vonatkozik, és ez 
az engedély az égetésre vonatkozó 
követelményeket, különösen 
határértékeket tartalmaz.

Or. de

Indokolás

A hulladékégetés szabályai, különösen az engedélykérelmek, a határértékek és az ellenőrzés 
nagyobb mennyiségű hulladék égetésére irányul. A kis mennyiségek égetését ezért ki kell zárni 
ezen speciális szabályok hatálya alól, és csak a hulladékkezelő üzemekre vonatkozó 
szabályoknak szabad vonatkozni rájuk.
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Módosítás 338
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a fejezet nem alkalmazandó az 
állati zsír keletkezési helyen történő 
hőkezelésére.

Or. de

Indokolás

Az állati zsír összetételét tekintve a fűtőolajjal vethető össze. Az irányelvnek az állati zsír 
égetésére és együttégetésére történő alkalmazása aránytalan teher, amelyet környezetvédelmi 
indokok nem támasztanak alá. Ha az állati zsírt nem lehet felhasználni az állatfeldolgozó 
üzemben, akkor ezenkívül más létesítményekbe kell szállítani.

Módosítás 339
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hulladékégetési és együttégetési 
folyamatban keletkező hőt – amennyire az 
gyakorlati szempontból lehetséges –
visszanyerik hő,  gőz vagy energia
előállításával;

b) a hulladékégetési és együttégetési 
folyamatban keletkező hőt, amennyire az 
gyakorlati szempontból lehetséges 
visszanyerik, például kombinált hő- és 
energiatermeléssel, illetve technológiai 
gőz előállításával, távhűtéssel vagy
távfűtéssel.

Or. en

Indokolás

Az átdolgozás hatása lényeges, mivel ösztönzi a csak villamos áramot felhasználó 
égetőműveket, míg a korábbi szöveg csak a „hő- és energia” vonatkozással foglalkozott. Ez 
nem energiahatékony, és a környezetvédelmi szempontból hatékonyabb és 
energiatakarékosabb hulladékgazdálkodási módszerekkel szemben az égetésre helyezi a 
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hangsúlyt. Egyre több üzem használ távhűtést vagy áll készen arra, hogy távhűtést biztosítson.

Módosítás 340
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – d a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az elérhető legjobb technikáknak 
megfelelő energiahatékonysági 
minimumszabványok teljesülnek,

Or. en

Módosítás 341
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az összes kezelt hulladékkategória 
jegyzékét , amelynek lehetőség szerint
legalább azokra a hulladékosztályokra ki 
kell terjednie, amelyeket a 2000/532/EK 
bizottsági határozatban meghatározott 
Európai Hulladékjegyzék állított össze, és 
amely tájékoztatást ad az egyes 
hulladékosztályok mennyiségéről;

a) az összes kezelt hulladékkategória 
jegyzékét , amelynek lehetőség szerint 
legalább azokra a hulladékosztályokra ki 
kell terjednie, amelyeket a 2000/532/EK 
bizottsági határozatban meghatározott 
Európai Hulladékjegyzék állított össze, és 
amely tájékoztatást ad az egyes 
hulladékosztályok mennyiségéről;

Or. de

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.
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Módosítás 342
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az összes kezelt hulladékkategória 
jegyzékét , amelynek lehetőség szerint 
legalább azokra a hulladékosztályokra ki 
kell terjednie, amelyeket a 2000/532/EK 
bizottsági határozatban meghatározott 
Európai Hulladékjegyzék állított össze, és 
amely tájékoztatást ad az egyes 
hulladékosztályok mennyiségéről;

a) az összes kezelt hulladékkategória 
jegyzékét, amelynek lehetőség szerint 
legalább azokra a hatszámjegyű
hulladékosztályokra ki kell terjednie, 
amelyeket a 2000/532/EK bizottsági 
határozatban meghatározott Európai 
Hulladékjegyzék állított össze, és amely 
tájékoztatást ad az egyes hulladékosztályok
engedélyezett mennyiségéről;

Or. en

Indokolás

Az engedélyezésnek pontosan meghatározott hulladékkategóriákra kell vonatkoznia, és az 
üzem teljes hulladékégető kapacitását az érintett üzemben évente feldolgozandó hulladék 
maximális mennyiségéhez kell viszonyítani.

Módosítás 343
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az üzem teljes hulladékégető és 
együttégető kapacitását;

b) az üzem teljes hulladékégető és 
együttégető kapacitását és az égetéssel 
vagy együttégetéssel kezelhető hulladék 
maximális éves mennyiségét;

Or. en

Indokolás

Az engedélyezésnek pontosan meghatározott hulladékkategóriákra kell vonatkoznia, és az 
üzem teljes hulladékégető kapacitását az érintett üzemben évente feldolgozandó hulladék 
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maximális mennyiségéhez kell viszonyítani.

Módosítás 344
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) e veszélyes hulladékok legkisebb és 
legnagyobb tömegáramát, azok 
legalacsonyabb és legmagasabb fűtőértékét 
és legnagyobb PCB-, PCP-, klór-, fluor-, 
kén-, nehézfém és egyéb szennyezőanyag -
tartalmát.

b) a hulladék-együttégető művek esetében
e veszélyes hulladékok legkisebb és 
legnagyobb tömegáramát, azok 
legalacsonyabb és legmagasabb fűtőértékét 
és legnagyobb szennyezőanyag- (például
PCB-, PCP-, klór-, fluor-, kén-, arzén-) és 
nehézfém- (például Sb, Pb, Cd, Cr, Co, 
Cu, Ni, Hg, Zn) tartalmát.

Or. de

Indokolás

A „szennyezőanyagok” fogalma tág, és ezért példákon keresztül kell konkretizálni, csakúgy, 
mint a „nehézfémek” fogalmát.

Módosítás 345
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha a kibocsátási határértékeket túllépik, 
a hulladékégető vagy együttégető mű vagy 
ezek részét képező egyes kemencék  a a 45. 
cikk (4) bekezdése c) pontjának sérelme 
nélkül semmilyen körülmények között nem 
égethetnek hulladékot négy óránál 
hosszabb ideig, megszakítás nélkül;

(6) Ha a VI. melléklet 3., 4. és 5. részében 
meghatározott kibocsátási határértékeket 
túllépik, a hulladékégető vagy együttégető 
mű vagy ezek részét képező egyes 
kemencék  a a 45. cikk (4) bekezdése c) 
pontjának sérelme nélkül semmilyen 
körülmények között nem égethetnek 
hulladékot négy óránál hosszabb ideig, 
megszakítás nélkül;
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Or. en

Indokolás

A BAT-hoz kötődő kibocsátási szintek (BAT-AEL) a megfelelő referenciadokumentumban leírt 
technikák egy adott ágazatban a hulladékégetésről szóló irányelvben meghatározott 
kibocsátási szinteknek való megfelelés céljából történő alkalmazásának eredményeként 
megelőlegezett szintek. A normálistól eltérő működési körülményeket ezekhez a jogilag 
kötelező érvényű kibocsátási határértékekhez képest kell meghatározni.

Módosítás 346
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Meghibásodás esetén az üzemeltetőnek 
csökkentenie kell vagy le kell állítania a 
műveleteket, amint az gyakorlati 
szempontból megoldható, egészen addig, 
amíg a normális üzemi körülmények ismét 
helyre nem állíthatók.

Meghibásodás esetén az üzemeltetőnek 
csökkentenie kell, vagy le kell állítania a 
műveleteket, amint az gyakorlati 
szempontból megoldható, egészen addig, 
amíg a normális üzemi körülmények ismét 
helyre nem állíthatók, továbbá a lehető 
leghamarabb értesítenie kell az illetékes 
hatóságokat.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak minden esetben tudniuk kell az üzem normálistól eltérő 
működéséről.

Módosítás 347
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) minden olyan esetben, amikor a 
folyamatos mérések azt mutatják, hogy a

c) minden olyan esetben, amikor a 
folyamatos mérések azt mutatják, hogy a
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véggáztisztító-  berendezések 
meghibásodása, illetve üzemzavara 
következtében valamelyik kibocsátási 
határértéket túllépik.

véggáztisztító berendezések 
meghibásodása, illetve üzemzavara 
következtében valamelyik, a VI. melléklet 
3., 4. és 5. részében meghatározott
kibocsátási határértéket túllépik.

Or. en

Indokolás

A BAT-hoz kötődő kibocsátási szintek (BAT-AEL) a megfelelő referenciadokumentumban leírt 
technikák egy adott ágazatban a hulladékégetésről szóló irányelvben meghatározott 
kibocsátási szinteknek való megfelelés céljából történő alkalmazásának eredményeként 
megelőlegezett szintek. A normálistól eltérő működési körülményeket ezekhez a jogilag 
kötelező érvényű kibocsátási határértékekhez képest kell meghatározni.

Módosítás 348
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az üzemeltetőnek az egyes 
hulladékosztályokba tartozó hulladékok 
tömegét a hulladékégető vagy együttégető 
műben történő átvételük előtt meg kell 
határoznia, lehetőség szerint a a 
2000/532/EK bizottsági rendelettel 
létrehozott Európai Hulladékjegyzék 
szerint.

(2) Az üzemeltetőnek az egyes 
hulladékosztályokba tartozó hulladékok 
tömegét a hulladékégető vagy együttégető 
műben történő átvételük előtt meg kell 
határoznia, lehetőség szerint a a 
2000/532/EK bizottsági rendelettel 
létrehozott Európai Hulladékjegyzék 
szerint.

Or. de

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.
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Módosítás 349
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hulladék-együttégető művekben 
elégetett hulladékok eleget tesznek a VI. 
melléklet 9. része követelményeinek.

Or. de

Indokolás

Lásd a VI. melléklet 9. részének (új) módosítását. A szennyező anyagok maradékokban és 
termékekben előforduló mennyiségének korlátozása érdekében a hulladékok hulladék-
együttégető művekben történő elégetése esetén határértékeket kell meghatározni a felhasznált 
hulladékok minimális minőségére vonatkozóan, és előírásokat kell hozni a 
minőségbiztosításra vonatkozóan.

Módosítás 350
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóság kivételt engedhet a 
(2), (3), illetve (4) bekezdés alól olyan 
hulladékégető és együttégető művek 
számára, amelyek a II. fejezet hatálya alá 
tartozó létesítmény részét képezik és
kizárólag a létesítményben képződött 
hulladék égetését vagy együttégetését 
végzik.

(5) Az illetékes hatóság kivételt engedhet a 
(2), (3), illetve (4) bekezdés alól olyan
hulladékégető és együttégető művek 
számára, amelyek kizárólag a 
létesítményben képződött hulladék égetését 
vagy együttégetését végzik.

Or. de
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Indokolás

A módosítás a jelenlegi jogi helyzetnek felel meg. Nem világos, hogy ez a kivétel miért csak a 
nagy létesítményekre kell, hogy vonatkozzon, és a kisebbekre, azaz a II. fejezet hatálya alá 
nem tartozó létesítményekre miért nem.

Módosítás 351
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A maradékanyagok mennyiségét és 
káros hatását a lehető legkisebbre kell 
csökkenteni. A maradékanyagokat 
lehetőség szerint közvetlenül az üzemben 
vagy azon kívül újra fel kell használni.

(1) A maradékanyagok mennyiségét és 
káros hatását a lehető legkisebbre kell 
csökkenteni. A maradékanyagokat 
lehetőség szerint közvetlenül az üzemben 
vagy azon kívül kell kezelni.

Or. de

Indokolás

A kezelés kiterjed mind az újrafelhasználásra, mind az ártalmatlanításra. A létesítményen 
belüli ártalmatlanítás környezetvédelmi okokból néha jobb lehetőségnek mutatkozik, mint a 
máshol történő újrafelhasználás az ezzel járó további szállítás miatt. Ezt a kezelést ezért nem 
szabad kizárni.

Módosítás 352
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A maradékanyagok végleges 
elhelyezési útvonalának megállapítását, 
illetve hasznosítását megelőzően megfelelő 
vizsgálatokat kell végezni a 
maradékanyagok fizikai és kémiai 
jellemzőinek, valamint 
szennyezőképességének megállapítása 

(3) A maradékanyagok végleges 
elhelyezési útvonalának megállapítását, 
illetve hasznosítását megelőzően megfelelő 
vizsgálatokat kell végezni a 
maradékanyagok fizikai és kémiai 
jellemzőinek, valamint 
szennyezőképességének megállapítása 
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céljából. A vizsgálatoknak  ki kell 
terjedniük a teljes oldható és az oldható 
nehézfém frakcióra.

céljából.

Or. de

Indokolás

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.

Módosítás 353
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) meglévő berendezés olyan üzemelő 
berendezés, amely 2001. április 1-je előtt 
engedélyt kapott vagy 2001. április 1-je 
előtt teljes engedélykérelmet nyújtott be, 
feltéve, hogy a létesítményt legkésőbb 
2002. április 1-ig üzembe helyezték ; 
véggázok:

törölve

Or. pl

Indokolás

A létesítmény fogalmának a 3. cikk 3. pontjában adott meghatározása tökéletes; nincs szükség 
tehát annak megismétlésére, annál is inkább, mivel a meghatározás egy létező létesítményt ír 
le.
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Módosítás 354
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „szerves vegyület” bármely olyan 
vegyület, amely legalább szenet, valamint 
a hidrogén, halogének, oxigén, kén, 
foszfor, szilícium vagy nitrogén elemek 
közül egyet vagy többet tartalmaz a szén-
oxidok, szervetlen karbonátok és 
bikarbonátok kivételével;

Or. en

Indokolás

A 3. cikk javasolt módosításában megadott indoklás értelmében ennek a meghatározásnak a 
3. cikk helyett az 52. cikkben kellene szerepelnie.

Módosítás 355
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) „illékony szerves vegyület” (VOC) 
bármely olyan szerves vegyület, amelynek 
gőznyomása 293,15 K-on 0,01 kPa vagy 
nagyobb érték, vagy ennek megfelelő 
illékonyságú a mindenkori felhasználás 
körülményei között.

Or. en

Indokolás

A 3. cikk javasolt módosításában megadott indoklás értelmében ezeknek a 
meghatározásoknak a 3. cikk helyett az 52. cikkben kellene szerepelniük.
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Módosítás 356
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) „szerves oldószer” bármely illékony 
szerves vegyület, amelyet önmagában vagy 
más anyagokkal kombinálva, anélkül, 
hogy kémiai változáson menne keresztül, 
a következő célok bármelyikére 
használnak fel: 
a) nyersanyagok, termékek vagy 
hulladékanyagok feloldására;
b) tisztítószerként szennyezőanyagok 
feloldására;
c) oldószerként;
d) diszperziós közegként;
e) viszkozitásbeállító közegként;
f) felületifeszültség-beállító közegként;
g) lágyítószerként;
h) konzerválószerként.

Or. en

Indokolás

A 3. cikk javasolt módosításában megadott indoklás értelmében ezeknek a 
meghatározásoknak a 3. cikk helyett az 52. cikkben kellene szerepelniük.
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Módosítás 357
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) szerves oldószerek újrafelhasználása 
olyan szerves oldószerek felhasználása, 
amelyeket egy berendezésből bármilyen 
műszaki vagy kereskedelmi célból 
visszanyertek, beleértve a tüzelőanyagként 
(üzemanyagként) való felhasználást is, de
kizárva a visszanyert szerves oldószerek 
hulladékként történő végleges lerakását;

(11) szerves oldószerek újrafelhasználása 
olyan szerves oldószerek felhasználása, 
amelyeket egy berendezésből bármilyen 
műszaki vagy kereskedelmi célból 
visszanyertek, kizárva a visszanyert 
szerves oldószerek hulladékként történő 
végleges lerakását;

Or. en

Indokolás

A hulladékokról szóló keretirányelvben legutóbb jóváhagyott hierarchia értelmében az 
„újrafelhasználás” helyett az „égetés útján történő visszanyerés” kifejezés használandó.

Módosítás 358
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, 
amennyiben az üzemeltető  az illetékes 
hatóság számára bizonyítja , hogy egy 
adott berendezésnél a diffúz kibocsátások
határértéke  műszakilag vagy gazdaságilag
nem teljesíthető, az illetékes hatóság 
engedélyezheti a kibocsátási határérték
túllépését , feltéve, ha emiatt nem várható 
az emberi egészségre vagy a környezetre 
gyakorolt jelentős kockázat , illetve ha  az 
üzemeltető bizonyítja  az illetékes hatóság 
számára, hogy az elérhető legjobb
technikákat  alkalmazza;

(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, 
amennyiben az üzemeltető az illetékes 
hatóság számára bizonyítja, hogy egy adott 
berendezésnél a diffúz kibocsátások
határértéke műszakilag nem teljesíthető, az 
illetékes hatóság engedélyezheti a 
kibocsátási határérték túllépését, feltéve, ha 
emiatt nem várható az emberi egészségre 
vagy a környezetre gyakorolt jelentős
kockázat, illetve ha az üzemeltető
bizonyítja az illetékes hatóság számára, 
hogy az elérhető legjobb technikákat 
alkalmazza, összhangban a 
munkavállalók vegyi anyagoktól való 
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védelméről szóló 98/24 irányelvben 
foglaltakkal;

Or. en

Indokolás

Egy üzem kibocsátási szintjeire vonatkozó eltérések engedélyezése konfliktust eredményezhet 
a munkavállalók egészségvédelmével, ezért az ilyen eltérések engedélyezése során az illetékes 
hatóságnak figyelembe kell vennie a 98/24 irányelv rendelkezéseit is, és döntését kizárólag 
műszaki alapon hozhatja meg.

Módosítás 359
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk rendelkezéseitől eltérve a 
tagállamok megkövetelhetik az 
üzemeltetőtől, hogy a jelentést csak az 
illetékes hatóság felkérésére nyújtsa be.

Or. en

Indokolás

Pursuant to the existing Article 8 paragraph 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This amendment to Article 57 is 
admissible in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's 
proposal for an annual compliance report (Article 8), which also covers operators of Chapter 
V installations.
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Módosítás 360
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az információt aktualizálni kell és on-line 
az EU valamennyi hivatalos nyelvén a 
nyilvánosság rendelkezésére kell 
bocsátani. 

Or. en

Indokolás

Az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseivel összhangban és az egyéb vonatkozó információk és 
jelentések –az irányelvhez benyújtott egyéb módosításokban kértek szerinti – on-line 
elérhetősége értelmében az ilyen jellegű információt aktualizálni kell, és biztosítani kell on-
line hozzáférhetőségét.

Módosítás 361
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 55. cikk értelmében megkövetelt és 
az illetékes hatóságnál rendelkezésre álló 
kibocsátás-ellenőrzési eredményeket 
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára.

(2) Az 55. cikk értelmében megkövetelt és 
az illetékes hatóságnál rendelkezésre álló 
kibocsátás-ellenőrzési eredményeket 
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára, például az interneten.

Or. pl

Indokolás

Az adatok nyilvánosság számára való hozzáférhetővé tételének legegyszerűbb módja az 
internetes közzététel.



AM\743551HU.doc 55/69 PE412.328v01-00

HU

Módosítás 362
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 15. és 16. cikknek 
megfelelően gondoskodnak róla, hogy az 
ezen irányelv végrehajtására, a 
kibocsátásokat és egyéb környezeti 
hatásokat érintő reprezentatív adatokra, a 
kibocsátási határértékekre és az elérhető 
legjobb technikák alkalmazására vonatkozó 
információkat a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják.

(1) A tagállamok a 15. és 16. cikknek 
megfelelően gondoskodnak róla, hogy az 
ezen irányelv végrehajtására, a
létesítmények kapacitását, a
kibocsátásokat és egyéb környezeti 
hatásokat érintő reprezentatív adatokra, a 
kibocsátási határértékekre és az elérhető 
legjobb technikák alkalmazására vonatkozó 
információkat állandó jelleggel a Bizottság
és a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátják.

A tagállamok az első albekezdésben 
említett információ elektronikus
formátumban való hozzáférhetővé tétele 
céljából nemzeti információs rendszereket 
dolgoznak ki, és azokat rendszeresen 
aktualizálják.

A tagállamok az első albekezdésben 
említett információ elektronikus
formátumú, a nyilvánosság számára 
állandó jelleggel való hozzáférhetővé 
tétele céljából nemzeti információs 
rendszereket dolgoznak ki, és azokat 
rendszeresen aktualizálják, a hasznos 
BAT-következtetések levonására szolgáló 
adatok gyűjtésének és továbbításának 
fejlesztéséről szóló útmutató 
figyelembevételével.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
kibocsátások és a környezet 35., 43., 55. és 
65. cikkben említett ellenőrzésének 
valamennyi eredményét elérhetővé teszik 
a 29. cikk (2) bekezdésében említett 
információcsere céljából.

Or. en

Indokolás

A valós helyzet objektív elemzése érdekében a BREF szerzőinek a tagállamok által a jelen 
irányelvben megkövetelt nyomon követés révén szerzett, megbízható adatok alapján 
képeseknek kell lenniük hasznos BAT-következtetések levonására. Mivel ezek az adatok 
elektronikus formátumban állnak a tagállamok rendelkezésére, a hozzáférést a nyilvánosság 
számára is biztosítani kell: Az információcsere-fórum a közelmúltban fogadott el egy 
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„útmutatót”, amelynek az adatok formátumának és tartalmának alapjául kellene szolgálnia.

Módosítás 363
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 15. és 16. cikknek 
megfelelően gondoskodnak róla, hogy az 
ezen irányelv végrehajtására, a 
kibocsátásokat és egyéb környezeti 
hatásokat érintő reprezentatív adatokra, a 
kibocsátási határértékekre és az elérhető 
legjobb technikák alkalmazására vonatkozó 
információkat a Bizottság rendelkezésére
bocsátják.

(1) A tagállamok a 15. és 16. cikknek 
megfelelően gondoskodnak róla, hogy az 
ezen irányelv végrehajtására, a
létesítmények kapacitását, a
kibocsátásokat és egyéb környezeti 
hatásokat érintő reprezentatív adatokra, a 
kibocsátási határértékekre és az elérhető 
legjobb technikák alkalmazására vonatkozó 
információkat rendszeresen a Bizottság és 
a nyilvánosság rendelkezésére bocsássák.

A tagállamok az első albekezdésben 
említett információ elektronikus
formátumban való hozzáférhetővé tétele 
céljából nemzeti információs rendszereket 
dolgoznak ki, és azokat rendszeresen 
aktualizálják.

A tagállamok az első albekezdésben 
említett információ elektronikus
formátumú, a nyilvánosság számára való 
hozzáférhetővé tétele céljából nemzeti 
információs rendszereket dolgoznak ki, és 
azokat rendszeresen aktualizálják, a 
hasznos BAT-következtetések levonására 
szolgáló adatok gyűjtésének és 
továbbításának fejlesztéséről szóló 
útmutató figyelembevételével.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
kibocsátások ellenőrzésének valamennyi 
eredményét elérhetővé teszik a 29. cikk (2) 
bekezdésében említett információcsere 
céljából.

Or. en

Indokolás

Az EPER/EPRTR adatok az üzemenkénti teljes évi tömegkibocsátást teszik közzé, ami a 
nyilvánosság számára csak akkor válik hasznossá, ha azt a kapacitási adatok is minősítik az 
IPPC értelmében meghatározott termékspecifikus kibocsátási határértékek levonása céljából. 
Az üzemspecifikus kibocsátási határértékek közzététele lehetővé teszi az érintett nyilvánosság 
számára, hogy ellenőrizze, az EU-ban széles körben alkalmazzák-e a szabványokat.
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Módosítás 364
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 15. és 16. cikknek 
megfelelően gondoskodnak róla, hogy az 
ezen irányelv végrehajtására, a 
kibocsátásokat és egyéb környezeti 
hatásokat érintő reprezentatív adatokra, a 
kibocsátási határértékekre és az elérhető 
legjobb technikák alkalmazására vonatkozó 
információkat a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják.

(1) A tagállamok a 15. és 16. cikknek 
megfelelően gondoskodnak róla, hogy az 
ezen irányelv végrehajtására, a 
kibocsátásokat és egyéb környezeti 
hatásokat érintő reprezentatív adatokra, a 
kibocsátási határértékekre és az elérhető 
legjobb technikák alkalmazására, valamint 
a 16. cikk (3) bekezdése értelmében 
biztosított eltérésekre vonatkozó 
információkat – beleértve az érintett 
létesítmények listáját és a legjobb 
rendelkezésre álló technikákkal elérhető 
határértékekkel összehasonlított 
kibocsátási határértékeiket – a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják.

Or. en

Indokolás

Az eltéréseket, amennyire lehet, korlátozni kell.

Módosítás 365
Hegyi Gyula

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok tájékoztatást nyújtanak a 
16. cikk (3) bekezdés értelmében 
biztosított eltérésekkel kapcsolatban, 
beleértve az érintett létesítményeket és az 
elérhető legjobb technikákhoz viszonyított 
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kibocsátási szinteket.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a Bizottság rendelkezzen az irányelv alkalmazásának nyomon 
követéséhez és különösen a BAT-tól származó eltérések felhasználásának értékeléséhez 
szükséges valamennyi eszközzel, meg kell követelni, hogy a tagállamok specifikus információt 
adjanak e lehetőség használatával kapcsolatban. A tagállamok által a BAT használatával és a 
kibocsátási szintekkel kapcsolatban nyújtott adatok ezen kívül a BREF-ek felülvizsgálatát is 
segítik. A nyilvánosság megfelelő tájékoztatása érdekében összefoglaló jelentésekre van 
szükség.

Módosítás 366
Hegyi Gyula

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
információkat a 14. cikkben említett 
információcsere során használatos 
formátumban kell rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a Bizottság rendelkezzen az irányelv alkalmazásának nyomon 
követéséhez és különösen a BAT-tól származó eltérések felhasználásának értékeléséhez 
szükséges valamennyi eszközzel, meg kell követelni, hogy a tagállamok specifikus információt 
adjanak e lehetőség használatával kapcsolatban. A tagállamok által a BAT használatával és a 
kibocsátási szintekkel kapcsolatban nyújtott adatok ezen kívül a BREF-ek felülvizsgálatát is 
segítik. A nyilvánosság megfelelő tájékoztatása érdekében összefoglaló jelentésekre van 
szükség.
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Módosítás 367
Hegyi Gyula

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az első albekezdésben 
említett információ elektronikus 
formátumban való hozzáférhetővé tétele 
céljából nemzeti információs rendszereket 
dolgoznak ki, és azokat rendszeresen 
aktualizálják.

A tagállamok az első albekezdésben 
említett információ elektronikus 
formátumban való hozzáférhetővé tétele 
céljából nemzeti információs rendszereket 
dolgoznak ki, és azokat rendszeresen 
aktualizálják. A biztosított információkról 
a tagállamok összefoglalót készítenek, és 
azt a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátják.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a Bizottság rendelkezzen az irányelv alkalmazásának nyomon 
követéséhez és különösen a BAT-tól származó eltérések felhasználásának értékeléséhez 
szükséges valamennyi eszközzel, meg kell követelni, hogy a tagállamok specifikus információt 
adjanak e lehetőség használatával kapcsolatban. A tagállamok által a BAT használatával és a 
kibocsátási szintekkel kapcsolatban nyújtott adatok ezen kívül a BREF-ek felülvizsgálatát is 
segítik. A nyilvánosság megfelelő tájékoztatása érdekében összefoglaló jelentésekre van 
szükség.

Módosítás 368
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentéseknek az elérhető legjobb 
technikákkal kapcsolatos 
dokumentumokban feljegyzett kibocsátási 
szintekkel összehasonlított üzemi 
kibocsátásokra vonatkozó egyes 
referenciaadatokat is tartalmazniuk kell.
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Or. fi

Módosítás 369
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk– 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 370
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vonatkozó BAT referencia befejezésétől 
számított egy éven belül a Bizottság, 
azokban az esetekben, amikor az elérhető 
legjobb technikák használatának 
érdekében erre szükség van, adott esetben 
a kibocsátások korlátozása érdekében 
minimumkövetelményként szigorúbb 
kibocsátási határértékeket állapít meg, 
módosítva az V. melléklet 1. és 2. részét, a 
VI. melléklet 3.,4. és 5. részét, a VII. 
melléklet 2.,3. és 4. részét, valamint a 
VIII. melléklet 1. és 3. részét.
A 29. cikkben megállapított 
információcsere befejezésétől számított 
egy éven belül, valamint a BAT 
referenciadokumentum alapján a 
Bizottság minimumkövetelményként 
kibocsátási határértékeket állapít meg a 
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jelen irányelvben szereplő, az első 
bekezdésben említettektől eltérő 
tevékenységek és létesítmények 
tekintetében. A minimumkövetelményeket 
a szóban forgó tevékenységek vagy 
létesítmények főbb környezeti hatásai 
vonatkozásában kell megállapítani, és 
összhangban kell lenniük az első 
bekezdésben említett BAT 
referenciadokumentumokban leírt, BAT-
hoz kapcsolódó kibocsátási szintekkel.

Or. en

Indokolás

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Módosítás 371
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az elérhető legjobb 
technológiák alapján elvégzi az V. 
melléklet 3. és 4. részének, a VI. melléklet 
1., 2., 6., 7. és 8. részének, a VII. melléklet 
1., 5., 6., 7. és 8. részének, valamint a VIII. 
melléklet 2. és 4. részének tudományos és 
műszaki fejlődéshez történő 
hozzáigazítását.

A Bizottság az elérhető legjobb 
technológiák alapján elvégzi az V. 
melléklet 3. és 4. részének, a VI. melléklet 
1., 2., 6., 7. és 8. részének, a VII. melléklet 
1., 5., 6., 7. és 8. részének, valamint a VIII. 
melléklet 2. és 4. és 5. részének 
tudományos és műszaki fejlődéshez történő 
hozzáigazítását.

Or. en
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Indokolás

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Módosítás 372
Hegyi Gyula

Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az elérhető legjobb 
technológiák alapján elvégzi az V.
melléklet 3. és 4. részének, a VI. melléklet 
1., 2., 6., 7. és 8. részének, a VII. melléklet 
1., 5., 6., 7. és 8. részének, valamint a VIII. 
melléklet 2. és 4. részének tudományos és 
műszaki fejlődéshez történő 
hozzáigazítását.

A Bizottság az elérhető legjobb 
technológiák alapján elvégzi az V., VI., 
VII. és VIII. melléklet tudományos és 
műszaki fejlődéshez történő 
hozzáigazítását.

Or. en

Indokolás

Az RPS kiterjesztése a mellékletek valamennyi részére, annak érdekében, hogy azok a 
tudományos és technológiai fejlődés figyelembevételével folyamatosan aktualizálhatók 
legyenek.

Módosítás 373
Hegyi Gyula

Irányelvre irányuló javaslat
68 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68a. cikk
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Minimumkövetelmények
(1) Kibocsátások (kibocsátási 
határértékek) korlátozására és nyomon 
követési és megfelelőségi követelmények 
megállapítására szolgáló 
minimumköveletmények alkalmazhatók 
abban az esetben, ha bizonyított, hogy az 
emberi egészség és a környezet védelme 
tekintetében az ilyen 
minimumkövetelmények hasznosak 
volnának.
A megállapítandó 
minimumkövetelmények 
szükségességének felmérésekor 
figyelembe kell venni a szóban forgó ipari 
tevékenységek környezeti hatását és az 
elérhető legjobb technikák ezen 
tevékenységek során való alkalmazásának 
szintjét.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
(2) A minimumkövetelményeket a szóban 
forgó tevékenységek főbb környezeti 
hatásai vonatkozásában kell 
megállapítani, és az elérhető legjobb 
technikáknak megfelelően kell 
kialakítani.

Or. en

Indokolás

Egy kifejezetten a minimumkövetelményekkel kapcsolatos (a hulladékokról szóló 
keretirányelvben legutóbb elfogadott rendelkezésekhez hasonlatos) cikk hozzáadása 
komitológiai eljárással történő elfogadásra. Ez a módosítás az előadó által javasolt európai 
biztonsági háló helyett kerül beterjesztésre. Ez csak azokra az esetekre érvényes, amikor a 
jogszabályok alkalmazásával és a BAT alkalmazási szintjével kapcsolatos tapasztalatok 
alapján a környezetvédelem tekintetében merül fel igény. Ez egy hatékony eszköz a BAT 
alkalmazásának megkönnyítésére olyan esetekben, amikor a BAT-tal kapcsolatos új 
követelmények alkalmazása nem volna megfelelő.
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Módosítás 374
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
70. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókat. Az így előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok e szankciókról legkésőbb 
[év/hónap/nap (pl. 2011. január 1)]-ig, 
továbbá az azokat érintő valamennyi 
későbbi módosításról is haladéktalanul 
értesítik a Bizottságot.

A „szennyező fizet” és az arányosság 
elvének megfelelően a tagállamok 
megállapítják az ezen irányelv alapján 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókat. Az így előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok e 
szankciókról legkésőbb [év/hónap/nap (pl. 
2011. január 1)]-ig, továbbá az azokat 
érintő valamennyi későbbi módosításról is 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

Or. pl

Módosítás 375
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A IX. melléklet A. részében felsorolt 
jogszabályokkal módosított 2001/80/EK 
irányelv 2016. január 1-től hatályát veszti a 
IX. melléklet B. részében felsorolt 
irányelvek nemzeti jogba történő 
átültetésére és alkalmazására vonatkozó 
határidőkkel kapcsolatos tagállami 
kötelezettségek sérelme nélkül.

(2) A IX. melléklet A. részében felsorolt 
jogszabályokkal módosított 2001/80/EK 
irányelv 2014. január 1-től hatályát veszti a 
IX. melléklet B. részében felsorolt 
irányelvek nemzeti jogba történő 
átültetésére és alkalmazására vonatkozó 
határidőkkel kapcsolatos tagállami 
kötelezettségek sérelme nélkül.

Or. en
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Indokolás

Nincs ok arra, hogy két évvel elhalasszuk a nagy tüzelőberendezések hozzárendelését a 73. 
cikk (3) bekezdésének javasolt törléséhez.

Módosítás 376
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I. melléklet 1.2., 1.3., 1.4., 2.1.–2.4., 
2.5.a)–b), 2.6., 3., 4.1.–4.6., 5.1., 5.2., 
5.3.a)–b), 5.4., 6.1.a)–b), 6.2.–6.5., 6.6.b)–
c), 6.7. és 6.8. pontjában említett 
létesítményekre, valamint az 1.1. 
pontjában említett legalább 50 MW 
névleges hőteljesítményű létesítményekre, 
továbbá a 6.6.a) pontjában említett, több 
mint 40 000 baromfiférőhellyel 
rendelkező, üzemben lévő és engedéllyel 
rendelkező, illetve a 71. cikk (1) 
bekezdésében említett időpont előtt teljes 
engedélykérelmet benyújtó 
létesítményekre – feltéve, hogy az ilyen 
létesítményeket az említett időpontot 
követő egy éven belül üzembe helyezik –
vonatkozóan a tagállamok a 71. cikk (1) 
bekezdésével összhangban elfogadott 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket [év/hónap/nap (pl. 2014. 
január 1-től, azaz a hatálybalépéstől 
számított 3 év elteltével)]-tól/től 
alkalmazzák.

(1) Az I. melléklet 1.2., 1.3., 1.4., 2.1.–2.4., 
2.5.a)–b), 2.6., 3., 4.1.–4.6., 5.1., 5.2., 
5.3.a)–b), 5.4., 6.1.a)–b), 6.2.–6.5., 6.6.b)–
c), 6.7. és 6.8. pontjában említett 
létesítményekre, valamint az 1.1. 
pontjában említett legalább 20 MW 
névleges hőteljesítményű létesítményekre, 
továbbá a 6.6.a) pontjában említett, több 
mint 36 000 baromfiférőhellyel 
rendelkező, üzemben lévő és engedéllyel 
rendelkező, illetve a 71. cikk (1) 
bekezdésében említett időpont előtt teljes 
engedélykérelmet benyújtó 
létesítményekre – feltéve, hogy az ilyen 
létesítményeket az említett időpontot
követő egy éven belül üzembe helyezik –
vonatkozóan a tagállamok a 71. cikk (1) 
bekezdésével összhangban elfogadott 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket [év/hónap/nap (pl. 2012. 
január 1-től, azaz a hatálybalépéstől 
számított 1 év elteltével)]-tól/től 
alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

A nagy tüzelőberendezésekre és egyéb felsorolt létesítményekre vonatkozó rendelkezések 
hatálybalépésének időpontját két évvel előre kell hozni. Az IPPC irányelvet 1996-ban 
fogadták el és 1999. október 30-ig kellett átültetni a nemzeti jogba, a meglévő 
létesítményeknek pedig 2007. október 30-ig kellett maradéktalanul megfelelniük ennek. A 
tagállamoknak 11 év állt rendelkezésükre, hogy megfeleljenek ezeknek a jogszabályoknak. 
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Mivel ez az átdolgozás nemzeti szinten nem von maga után lényeges igazításokat és 
átültetéseket, az átültetésre vonatkozó első, 2012. január 1-jei határidő megfelelő.

Módosítás 377
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az I. melléklet 2.5.c), 5.3.c)–e), 6.1.c), 
6.9. és 6.10. pontjában említett 
létesítményekre, valamint az 1.1. pontjában 
említett kevesebb mint 50 MW névleges 
hőteljesítményű létesítményekre, továbbá a 
6.6.a) pontjában említett, kevesebb mint
40 000 baromfiférőhellyel rendelkező, a 
71. cikk (1) bekezdésében említett időpont 
előtt üzemben lévő létesítményekre 
vonatkozóan a tagállamok a 71. cikk (1) 
bekezdésével összhangban elfogadott 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket [év/hónap/nap (pl. 2015. 
július 1-től, azaz a hatálybalépéstől 
számított 4,5 év elteltével)]-tól/től 
alkalmazzák.

(2) Az I. melléklet 2.5.c), 5.3.c)–e), 6.1.c), 
6.9. és 6.10. pontjában említett 
létesítményekre, valamint az 1.1. pontjában 
említett kevesebb mint 50 MW névleges 
hőteljesítményű létesítményekre, továbbá a 
6.6.a) pontjában említett, kevesebb mint
36 000 baromfiférőhellyel rendelkező, a 
71. cikk (1) bekezdésében említett időpont 
előtt üzemben lévő létesítményekre 
vonatkozóan a tagállamok a 71. cikk (1) 
bekezdésével összhangban elfogadott 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket [év/hónap/nap (pl. 2013. 
július 1-től, azaz a hatálybalépéstől 
számított 2,5 év elteltével)]-tól/től 
alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

A nagy tüzelőberendezésekre és egyéb felsorolt létesítményekre vonatkozó rendelkezések 
hatálybalépésének időpontját két évvel előre kell hozni. Az IPPC irányelvet 1996-ban 
fogadták el és 1999. október 30-ig kellett átültetni a nemzeti jogba, a meglévő 
létesítményeknek pedig 2007. október 30-ig kellett maradéktalanul megfelelniük ennek. A 
tagállamoknak 11 év állt rendelkezésükre, hogy megfeleljenek ezeknek a jogszabályoknak. 
Mivel ez az átdolgozás nemzeti szinten nem von maga után lényeges igazításokat és 
átültetéseket, az átültetésre vonatkozó első, 2012. január 1-jei határidő megfelelő.
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Módosítás 378
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. fejezet hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezéskre vonatkozóan a 
tagállamok a 71. cikk (1) bekezdésével 
összhangban elfogadott törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseket 2016. 
január 1-től alkalmazzák.

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelv végrehajtásának időpontja azonos a többi létesítmény esetében alkalmazott 
időponttal.

Módosítás 379
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. fejezet hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezéskre vonatkozóan a 
tagállamok a 71. cikk (1) bekezdésével 
összhangban elfogadott törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseket 2016. 
január 1-től alkalmazzák.

(3) A III. fejezet hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezéskre vonatkozóan a 
tagállamok a 71. cikk (1) bekezdésével 
összhangban elfogadott törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseket 2014. 
január 1-től alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

A nagy tüzelőberendezésekre és egyéb felsorolt létesítményekre vonatkozó rendelkezések 
hatálybalépésének időpontját két évvel előre kell hozni. Az IPPC irányelvet 1996-ban 
fogadták el és 1999. október 30-ig kellett átültetni a nemzeti jogba, a meglévő 
létesítményeknek pedig 2007. október 30-ig kellett maradéktalanul megfelelniük ennek. A 
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tagállamoknak 11 év állt rendelkezésükre, hogy megfeleljenek ezeknek a jogszabályoknak. 
Mivel ez az átdolgozás nemzeti szinten nem von maga után lényeges igazításokat és 
átültetéseket, az átültetésre vonatkozó első, 2012. január 1-jei határidő megfelelő.

Módosítás 380
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. fejezet hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezéskre vonatkozóan a 
tagállamok a 71. cikk (1) bekezdésével 
összhangban elfogadott törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseket 2016. 
január 1-től alkalmazzák.

(3) A 33. cikk (3) bekezdésének és az V. 
melléklet 2. részének hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezéskre vonatkozóan a 
tagállamok a 71. cikk (1) bekezdésével 
összhangban elfogadott törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseket 2016. 
január 1-től alkalmazzák.

A 33. cikk (2) bekezdésének és az V. 
melléklet 1. részének hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezéskre vonatkozóan a 
tagállamok a 71. cikk (1) bekezdésével 
összhangban elfogadott törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseket 2020. 
január 1-től alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

A jövőbeli európai energiaszerkezet és energiaigény több okból is bizonytalan: ilyenek 
például a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelvre vonatkozó fejlemények, 
valamint az EU-ETS rendszer és a CET irányelv felülvizsgálata. Az energiaágazat 
kulcsfontosságú feladata az alacsony széntartalmú energiaszerkezet felé történő átmenet 
levezénylése, amely új beruházásokat és bizonyos mennyiségű kapacitás kiiktatását teszi majd 
szükségessé. Ezért fontos, hogy az ipari kibocsátásokról szóló új irányelv úgy kezelje a 
határidő problémáját, hogy ez a valószínűleg bezárásra kerülő üzemek számára ne jelentsen 
külön kiadásokat.
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Módosítás 381
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az olyan tüzelőberendezésekre, 
amelyek hulladékegyüttégetést végeznek, 
2015. december 31-ig a VI. melléklet 4. 
részének 3.1. pontját kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelv végrehajtásának időpontja azonos a többi létesítmény esetében alkalmazott 
időponttal.
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