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Módosítás 382
Robert Sturdy

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1.1. pontban említett létesítmények 
teljes névleges hőteljesítményének 
kiszámításakor, az egészségügyi 
létesítményekben használt 
tüzelőberendezések esetében csak a 
normál üzemi teljesítményt kell 
figyelembe venni.

Or. en

Indokolás

E módosítás felismeri, hogy a kórházaknak jelentős készenléti teljesítményre van szükségük 
annak érdekében, hogy áramkimaradás esetén is biztosított legyen a betegek folyamatos 
ellátása. A módosítás elkerüli továbbá, hogy a kórházakat a valós kibocsátások helyett a 
lehetséges kibocsátásokért büntessék meg.

Módosítás 383
Glenis Willmott

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1.1. pontban említett létesítmények 
teljes névleges hőteljesítményének 
kiszámításakor, az egészségügyi 
létesítményekben használt 
tüzelőberendezések esetében csak a 
normál üzemi teljesítményt kell 
figyelembe venni.

Or. en
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Indokolás

E módosítás felismeri, hogy a kórházaknak jelentős készenléti teljesítményre van szükségük 
annak érdekében, hogy áramkimaradás esetén is biztosított legyen a betegek folyamatos 
ellátása. A módosítás elkerüli továbbá, hogy a kórházakat a valós kibocsátások helyett a 
lehetséges kibocsátásokért büntessék meg.

Módosítás 384
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1.1. pontban említett létesítmények 
teljes névleges hőteljesítményének 
kiszámításakor az 50 MW-nál kisebb 
névleges hőteljesítménnyel rendelkező és 
évente legfeljebb 350 órát üzemelő 
tüzelőberendezéseket nem kell figyelembe 
venni.

törölve

Or. en

Indokolás

A 3–50MW hőteljesítményű tüzelőberendezéseket is figyelembe kellene venni akkor, amikor a 
teljesítményeket annak érdekében összesítik, hogy megállapítsák, hogy e tüzelőberendezések 
túllépik-e az irányelvben megállapított 20MW-os határt.

Módosítás 385
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1.1. pontban említett létesítmények 
teljes névleges hőteljesítményének 
kiszámításakor az 50 MW-nál kisebb 
névleges hőteljesítménnyel rendelkező és 
évente legfeljebb 350 órát üzemelő 

törölve
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tüzelőberendezéseket nem kell figyelembe 
venni.

Or. en

Indokolás

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant 
health and environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT 
that largely outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net 
benefits vary between 13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The 
CAFE evaluation method also suggest for the major 100 plants the estimated health 
benefits are 3.4 times bigger than the estimated control costs (without including damage to 
ecosystems and buildings) and that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT. Combustion 
units with a thermal capacity between 3-50 MW should be considered when adding together 
the capacities in order to determine whether those combustion units pass the 20 MW 
threshold of this Directive.

Módosítás 386
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2.5 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fémöntvénytermékeket előállító 
nemvasfémöntödék tevékenysége, ólom és 
kadmium esetében napi 2,4 tonna 
hibamentes öntvény feletti, egyéb fémek 
esetében napi 12 tonna hibamentes 
öntvény feletti termelőkapacitással.

c) fémöntvénytermékeket előállító 
nemvasfémöntödék tevékenysége, ólom és 
kadmium esetében napi 2,4 tonna feletti, 
egyéb fémek esetében napi 12 tonna feletti 
termelőkapacitással.

Or. en

Indokolás

A hibás öntvények éppoly károsak a környezetre, mint a hibátlanok, ezért e szavakat törölni 
kell.



PE412.329v01-00 6/114 AM\743553HU.doc

HU

Módosítás 387
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 3.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1. Cementklinker előállítása 
forgókemencékben 500 tonna/nap
gyártókapacitás felett, vagy mész 
előállítása forgókemencében vagy egyéb 
kemencében 50 tonna/nap gyártókapacitás 
felett

3.1. Cementklinker előállítása 
forgókemencékben 50 tonna/nap
gyártókapacitás felett, vagy mész 
előállítása forgókemencében vagy egyéb 
kemencében 50 tonna/nap gyártókapacitás 
felett.

Or. en

Indokolás

Hibásnak tűnik, hogy a cementégető kemencék esetében 50 tonna/nap helyett 500 tonna/nap 
lett a határérték. Ezt javítani kell.

Módosítás 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 3.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.5. Kerámiatermékek, különösen 
tetőcserép, tégla, tűzálló tégla, csempe, 
kőedények, porcelán égetéses előállítása 75 
tonna/nap gyártási kapacitás felett vagy
300 kg/m3-nél nagyobb kemencénkénti 
beágyazási sűrűségnél

3.5. Kerámiatermékek, különösen 
tetőcserép, tégla, tűzálló tégla, csempe, 
kőedények, porcelán égetéses előállítása 75 
tonna/nap gyártási kapacitás felett és 300 
kg/m3-nél nagyobb kemencénkénti 
beágyazási sűrűségnél

Or. de

Indokolás

A nagyon kicsi létesítményeknek, mint például a szakaszos üzemmódú kemencéknek, valamint 
a laboratóriumokban és kisipari műhelyekben használt nem ipari kemencéknek (1 vagy 2 m3-
es kemencemérettel) az  irányelv alkalmazási körén kívül kell maradniuk. Ez a módosítás a 
nem ide tartozó létesítményeket az alkalmazási körön kívül tartó „4m3-nél nagyobb 
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kapacitású kemence” kritériumát feleslegessé tenné. Ugyanakkor Európa-szerte 
összehangolná és leegyszerűsítené a kerámialétesítmények meghatározását, miközben 
fenntartaná a környezetvédelmet és csökkentené az adminisztratív terheket.

Módosítás 389
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 4.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.1. Szerves vegyi anyagok előállítása, 
mint például:

4.1. Szerves vegyi alapanyagok előállítása, 
mint például:

Or. en

Indokolás

Az átdolgozás célja a szövegezés pontosítása (jobb szerkesztés révén) és egyben az IPPC-
irányelvben említett vegyi anyagok előállításával kapcsolatos tevékenységek jelenlegi körének 
megtartása. Az „alap” szó elhagyásával azonban jelentősen kibővítené ezt a kört, és olyan 
keverékek is bekerülhetnek e körbe, amelyekben kémiai reakciók mennek végbe. Ez több 
ágazatra is hatással lehet anélkül, hogy ez lett volna a Bizottság eredeti szándéka. Ezért 
javasoljuk az eredeti szöveg megtartását az elérni kívánt hatókör jogbiztonságának és 
pontosságának fenntartása érdekében.

Módosítás 390
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 4.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.2. Szervetlen vegyi anyagok előállítása, 
mint például:

4.2. Szervetlen vegyi alapanyagok
előállítása, mint például:

Or. en

Indokolás

Az átdolgozás célja a szövegezés pontosítása (jobb szerkesztés révén) és egyben az IPPC-
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irányelvben említett vegyi anyagok előállításával kapcsolatos tevékenységek jelenlegi körének 
megtartása. Az „alap” szó elhagyásával azonban jelentősen kibővítené ezt a kört, és olyan 
keverékek is bekerülhetnek e körbe, amelyekben kémiai reakciók mennek végbe. Ez több 
ágazatra is hatással lehet anélkül, hogy ez lett volna a Bizottság eredeti szándéka. Ezért 
javasoljuk az eredeti szöveg megtartását az elérni kívánt hatókör jogbiztonságának és 
pontosságának fenntartása érdekében. 

Módosítás 391
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5.1 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) tárolás 10 tonnánál nagyobb kapacitású
tárolóhelyen;

f) tárolás (D15, R13) 10 000 m3-nél 
nagyobb összkapacitású tárolóhelyen;

Or. de

Indokolás

A tárolás esetében küszöbértékként csak az összkapacitást van értelme alapul venni. Az 
engedélyeket is ezekhez a kapacitásokhoz kötik. Ezenkívül meg kell őrizni az R- és D- kódok 
szerinti osztályozást, mivel a hulladékiparban ezeket használják.

Módosítás 392
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.2. Nem veszélyes  hulladékok égetése 3 
tonna/óra kapacitás felett.

5.2. Nem veszélyes  hulladékok égetése és 
együttégetése 3 tonna/óra kapacitás felett.

Or. en

Indokolás

A kibocsátási szintek hasonlósága miatt a hatályt ki kell terjeszteni a nem veszélyes 
hulladékok együttégetésére is, ahogyan az a veszélyes hulladékok esetében az 5.1 c) pontban 
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történt.

Módosítás 393
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.2. Nem veszélyes  hulladékok égetése 3 
tonna/óra kapacitás felett.

5.2. Nem veszélyes  hulladékok égetése és 
együttégetése 3 tonna/óra kapacitás felett.

Or. fr

Indokolás

Az új (23a) preambulumbekezdést érintő módosításhoz kapcsolódó módosítás.

Módosítás 394
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.3. Nem veszélyes hulladékok 
ártalmatlanítása vagy hasznosítása 50 
tonna/nap kapacitás felett, az alábbi 
tevékenységek szerint:

5.3. Nem veszélyes hulladékok 
ártalmatlanítása vagy hasznosítása az 
alábbi tevékenységek szerint:

Or. en

Indokolás

A kibocsátási szintek hasonlósága miatt a hatályt ki kell terjeszteni a nem veszélyes 
hulladékok együttégetésére is, ahogyan az a veszélyes hulladékok esetében az 5.1 c) pontban 
történt.

A környezeti hatások miatt az irányelv hatályának ki kell terjednie más hulladékkezelési 
eljárásokra, köztük a napi 50 tonnánál kevesebbet kezelőkre is.
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Módosítás 395
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5.3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biológiai kezelés; a) biológiai kezelés (D8);

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat az IPCC-szabályozást kiterjeszti a komposztáló és a biogáz-üzemekre. Ez 
a kiterjesztés nem indokolt, mivel kibocsátás szempontjából ezek a tevékenységek nem 
hasonlíthatók az IPCC-szabályozás alá tartozó tevékenységekhez.

Módosítás 396
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5.3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hulladék előkészítése együttégetésre; törölve

Or. de

Indokolás

Az IPCC-szabályozás kiterjesztése erre a tevékenységre nem indokolt, mivel kibocsátás 
szempontjából ezek a tevékenységek nem hasonlíthatók az IPCC-szabályozás alá tartozó 
tevékenységekhez.
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Módosítás 397
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5.3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) salak és hamu kezelése; törölve

Or. de

Indokolás

Az IPCC-szabályozás kiterjesztése erre a tevékenységre nem indokolt, mivel kibocsátás 
szempontjából ezek a tevékenységek nem hasonlíthatók az IPCC-szabályozás alá tartozó 
tevékenységekhez.

Módosítás 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5.3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) salak és hamu kezelése; d) az ipari tevékenységek más 
kategóriáiba nem tartozó salak és hamu 
kezelése;

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő új tevékenységek közül néhány átfedésben van az I. melléklet 
más ipari tevékenységeivel, ezért egyértelművé kell tenni, hogy az új tevékenységek a még nem 
említett esetekre vonatkoznak.
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Módosítás 399
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5.3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) fémhulladék kezelése. törölve

Or. en

Indokolás

Az IPPC-irányelv olyan ipari tevékenységekre vonatkozik, amelyek különös jelentőséggel 
bírnak a környezet szempontjából. A fémhulladék-kezelés egyszerű mechanikai eljárásai nem 
állnak összhangban e céllal. Mi több, a közelmúltban a Parlament által felülvizsgált és az 
engedélyek, a nyilvántartásba vétel és a minimumkövetelmények tekintetében javított, 
hulladékokról szóló keretirányelv teljesen megfelelő jogalapot biztosít az ilyen tevékenységek 
ellenőrzésére.

Módosítás 400
Kathy Sinnott

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5.3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) fémhulladék kezelése. törölve

Or. en

Indokolás

Az IPPC-irányelv olyan ipari tevékenységekre vonatkozik, amelyek különös jelentőséggel 
bírnak a környezet szempontjából. A fémhulladék-kezelés egyszerű mechanikai eljárásai nem 
állnak összhangban e céllal. Mi több, a közelmúltban a Parlament által felülvizsgált és az 
engedélyek, a nyilvántartásba vétel és a minimumkövetelmények tekintetében javított, 
hulladékokról szóló keretirányelv teljesen megfelelő jogalapot biztosít az ilyen tevékenységek 
ellenőrzésére.
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Módosítás 401
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5.3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) fémhulladék kezelése. törölve

Or. en

Indokolás

Az IPPC-irányelv olyan ipari tevékenységekre vonatkozik, amelyek különös jelentőséggel 
bírnak a környezet szempontjából. A fémhulladék-kezelés egyszerű mechanikai eljárásai nem 
állnak összhangban e céllal. Mi több, a közelmúltban a Parlament által felülvizsgált és az 
engedélyek, a nyilvántartásba vétel és a minimumkövetelmények tekintetében javított, 
hulladékokról szóló keretirányelv teljesen megfelelő jogalapot biztosít az ilyen tevékenységek 
ellenőrzésére.

Módosítás 402
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5.3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) fémhulladék kezelése. e) aprítóüzemek fémhulladék 
feldolgozására (R4, R12).

Or. de

Indokolás

Az IPCC-szabályozás tiszta fémhulladékra történő kiterjesztése nem indokolt, mivel 
kibocsátás szempontjából ezek a tevékenységek nem hasonlíthatók az IPCC-szabályozás alá 
tartozó tevékenységekhez. Ezenkívül meg kell őrizni az R- és D- kódok szerinti osztályozást, 
mivel a hulladékiparban ezeket használják.
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Módosítás 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5.3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) fémhulladék kezelése. e) az ipari tevékenységek más 
kategóriáiba nem tartozó fémhulladék 
kezelése.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő új tevékenységek közül néhány átfedésben van az I. melléklet 
más ipari tevékenységeivel, ezért egyértelművé kell tenni, hogy az új tevékenységek a még nem 
említett esetekre vonatkoznak.

Módosítás 404
Robert Sturdy

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.3.a) Az I. melléklet nem alkalmazandó a 
települési szennyvíz kezeléséről szóló, 
1991. május 21-i 91/271/EGK 
irányelvben1 említett és kizárólag az 1986. 
június 12-i 86/278/EGK irányelvben 
meghatározott, kezelt iszapot eredményező 
nem veszélyes hulladékok hasznosítására 
irányuló, biológiai és fizikai-kémiai 
kezelésére.
1 HL L 181., 1986.7.4., 0006–0012. o.

Or. en

Indokolás

A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv végrehajtása eredményeképpen jelentős 
környezeti javulás tapasztalható, amelyet tovább erősít a hulladékokról szóló keretirányelv és 
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származékos irányelvei végrehajtása. Ezért az IPPC-irányelv követelményeinek más 
jogszabályokra történő kiterjesztése csak további szabályozást eredményezne, ami nem áll 
összhangban a jobb szabályozás és a jogalkotás csökkentésének alapelveivel. Mi több, a 
szennyvízkezelés nem ipari tevékenység.

Módosítás 405
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5,4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.4. Napi 10 tonnánál többet fogadó, vagy
25 ezer tonnánál nagyobb össz-
befogadóképességű hulladéklerakók, 
kivéve az inert hulladékokat fogadó 
lerakókat.

5.4. 25 ezer tonnánál nagyobb össz-
befogadóképességű hulladéklerakók, 
kivéve az inert hulladékokat fogadó 
lerakókat (D1, D5, D12).

Or. de

Indokolás

A hulladéklerakók esetében küszöbértékként csak az össz-befogadóképességet van értelme 
alapul venni. Az engedélyeket is ezekhez a kapacitásokhoz kötik. Ezenkívül meg kell őrizni az 
R- és D- kódok szerinti osztályozást, mivel a hulladékiparban ezeket használják.

Módosítás 406
Robert Sturdy

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.4.a) Vágóhidak tevékenysége  50 tonna 
vágott súly/nap kapacitás felett

6.4.a) Vágóhidak tevékenysége  50 tonna 
vágott súly/nap kapacitás felett 
(negyedéves átlag alapján)

Or. en
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Indokolás

Jelenlegi formájában az átdolgozott irányelv számos kisebb vágóhidat, a gazdaságokban 
található takarmánykeverőket és folyékony takarmányt előkészítő egységeket is magában 
foglal, amelyeket az I. melléklet 6.4 pontjának módosításai érinteni fognak.  A „negyedéves 
átlag alapján” kifejezés visszaillesztése a szövegbe nem hátrányos azon kistermelők számára, 
akik képesek lennének bizonyos szinten termelni, de mégsem teszik ezt.

Módosítás 407
Robert Sturdy

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.4 pont – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. növényi eredetű nyersanyagok 300 
tonna késztermék/nap gyártási kapacitás 
felett

ii. növényi eredetű nyersanyagok 300 
tonna késztermék/nap gyártási kapacitás 
felet (negyedéves átlag alapján)

Or. en

Indokolás

Lásd az I. melléklet 6.4.a) pontjához fűzött indokolást.

Módosítás 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.4 pont – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. növényi eredetű nyersanyagok 300 
tonna késztermék/nap gyártási kapacitás 
felett

ii. növényi eredetű nyersanyagok 300 
tonna késztermék/nap gyártási kapacitás 
felet (negyedéves átlag alapján)

Or. en

Indokolás

Ez a hivatkozás  azt jelenti, hogy a késztermékek előállítására vonatkozó értékeket folyamatos 
negyedéves időszakban kell mérni. A napi termelésben a nyersanyag ellátás változásai, illetve 
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a mezőgazdasági tevékenységet befolyásoló szezonális és környezeti tényezők miatt 
tapasztalható ingadozás nem jelentheti az IPPC-irányelv hatályának kiterjesztését, 
amennyiben ez az ingadozás három hónap alatt kiegyenlítődik.  Ezért nincs ok a jelenlegi 
megközelítés megváltoztatására.

Módosítás 409
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.4 pont – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. növényi eredetű nyersanyagok 300 
tonna késztermék/nap gyártási kapacitás 
felett

ii. növényi eredetű nyersanyagok 300 
tonna késztermék/nap gyártási kapacitás 
felet (negyedéves átlag alapján)

Or. fr

Indokolás

A növényi eredetű nyersanyagok referenciaidőszakának továbbra is negyedévet kell alapul 
vennie. Nincs ok e hatóságok és az ágazat számára is egyértelmű szabály módosítására.

A három intézmény jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2008. június 6-án 
közzétett jelentésében egyértelműen megállapította, hogy a szöveg e részének Bizottság által 
javasolt módosítása az átdolgozási javaslat érdemi módosítását jelenti.

Módosítás 410
Robert Sturdy

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.4 pont – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. állati és növényi eredetű nyersanyagok 
keveréke legalább az alábbi 
gyártókapacitás mellett:

iii. állati és növényi eredetű nyersanyagok 
keveréke legalább az alábbi 
gyártókapacitás mellett (negyedéves átlag 
alapján):

– 75 tonna késztermék/nap, amennyiben 
„A” nagyobb vagy egyenlő 10-zel; vagy

75 tonna késztermék/nap, ahol a 
késztermékgyártási kapacitásban szereplő 
növényi eredetű nyersanyagok 
mennyiségét 4-gyel osztják.
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– egyéb esetekben [300 - (22,5 x A)]
ahol „A” a késztermék 
gyártókapacitásában foglalt állati eredetű 
nyersanyagok arányát jelenti 
(százalékban).

Or. en

Indokolás

Lásd az I. melléklet 6.4.a) pontjához fűzött indokolást.

Módosítás 411
Robert Sturdy

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.4 pont – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. állati eredetű nyersanyagok (kivéve, ha 
kizárólag  tejet tartalmaznak) 75 tonna 
késztermék/nap gyártási kapacitás felett

i. állati eredetű nyersanyagok (kivéve, ha 
kizárólag  tejet tartalmaznak) 75 tonna 
késztermék/nap gyártási kapacitás felett 
(negyedéves átlag alapján)

Or. en

Indokolás

Lásd az I. melléklet 6.4.a) pontjához fűzött indokolást.

Módosítás 412
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6,4 pont – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. állati és növényi eredetű nyersanyagok 
keveréke legalább az alábbi 
gyártókapacitás mellett:

iii. állati és növényi eredetű nyersanyagok 
keveréke legalább az alábbi 
gyártókapacitás mellett:

– 75 tonna késztermék/nap, amennyiben – 75 tonna késztermék/nap, ahol a 
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„A” nagyobb vagy egyenlő 10-zel; vagy késztermékgyártási kapacitásban szereplő 
növényi eredetű nyersanyagok 
mennyiségét 4-gyel osztják.

– egyéb esetekben [300 - (22,5 x A)]
ahol „A” a késztermék 
gyártókapacitásában foglalt állati eredetű 
nyersanyagok arányát jelenti 
(százalékban)

Or. fr

Indokolás

A vegyes szabály Bizottság általi megfogalmazása túlságosan összetett, és mind a nemzeti 
hatóságoknak, mind az üzemeltetőknek gondot okozhat a végrehajtása. A módosítás nem 
tükrözi az állati és növényi eredetű nyersanyagok termelési határértékei közötti, a jelenlegi 
irányelvben meghatározott 1:4 arányt (N.B.: 75 tonna állati eredetű nyersanyag 300 tonna 
növényi eredetű nyersanyaghoz). E módosítás minden lehetséges keverék esetében 
következetesen alkalmazza az 1:4 arányt.

Módosítás 413
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) 40 000 húscsirke vagy 30 000 tojótyúk 
vagy 24 000 kacsa, illetve 11 500 pulyka 
számára

(a) 36 000 húscsirke vagy 27 000 tojótyúk 
vagy 22 000 kacsa, illetve 10 000 pulyka 
számára

Or. en

Indokolás

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007)  suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
positive environmental impact are high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
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For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.

Módosítás 414
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) 40 000 húscsirke vagy 30 000 tojótyúk 
vagy 24 000 kacsa, illetve 11 500 pulyka 
számára

(a) 36 000 húscsirke vagy 27 000 tojótyúk 
vagy 22 000 kacsa, illetve 10 000 pulyka 
számára

Or. en

Indokolás

A hízósertések (30 kg felett) adatai alapján az Alterra-tanulmány baromfira vonatkozó 
számításokat végzett, amelyben feltételezték, hogy egy állat nitrogén kiválasztásának átlagos 
mértéke évente 11kg, ami azt jelenti, hogy az IPPC-irányelvben megállapított felső határ 
22.000 kg N/év/létesítmény. Azonban az Alterra által megállapított nitrogénkiválasztás 
mértékével végzett számítások a határértékek csökkentését teszik szükségessé: 36 667 a 
húscsirke, 27 500 a tojótyúk, 22 000 a kacsa és 10 476 a pulyka esetében. 

Módosítás 415
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 40 000 húscsirke vagy 30 000 tojótyúk 
vagy 24 000 kacsa, illetve 11 500 pulyka
számára

a) 40 000 férőhellyel baromfi számára,

Or. nl

Indokolás

Az eredeti irányelv rendelkezésének visszaállítása, mivel a Bizottság által javasolt módosítás 
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nem áll arányban e gazdaságok környezetre gyakorolt hatásával, és következésképpen 
meglehetősen ellentmondásos.

Módosítás 416
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) 40 000 húscsirke vagy 30 000 tojótyúk 
vagy 24 000 kacsa, illetve 11 500 pulyka 
számára

(a) 40000 férőhellyel baromfi számára

Or. en

Indokolás

A baromfi fogalom kifejtésével több létesítmény eshet az irányelv hatálya alá. Kérdéses, hogy 
e létesítmények bevonása – az adminisztratív teher jelentős növelése mellett – számottevő 
környezeti javulást eredményezne-e.

Módosítás 417
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.6 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanazon létesítményben tenyésztett, de 
az a) pontban nem említett baromfifajok 
esetében, illetve az a), b) és c) pontban 
felsorolt állatfajoktól eltérő fajoknál a 
fenti küszöbértékek alapján kiszámított 
nitrogénkiválasztási tényezővel 
egyenértékű küszöbérték az irányadó.

törölve

Or. en
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Indokolás

A baromfi fogalom kifejtésével több létesítmény eshet az irányelv hatálya alá. Kérdéses, hogy 
e létesítmények bevonása – az adminisztratív teher jelentős növelése mellett – számottevő 
környezeti javulást eredményezne-e.

Módosítás 418
Robert Sturdy

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.6 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanazon létesítményben tenyésztett, de 
az a) pontban nem említett baromfifajok 
esetében, illetve az a), b) és c) pontban 
felsorolt állatfajoktól eltérő fajoknál a 
fenti küszöbértékek alapján kiszámított 
nitrogénkiválasztási tényezővel 
egyenértékű küszöbérték az irányadó.

törölve

Or. en

Indokolás

A javaslatban e bekezdés a „nitrogénkiválasztás mértékével egyenértékű” kifejezést 
tartalmazza, amely kifejezésnek se meghatározása, se egyéb hivatkozása nincs, és nem létezik 
– a teljes együttdöntési eljáráson kívül – semmilyen mechanizmus, amellyel később e 
hiányosságokat pótolni lehetne. Mindettől függetlenül az e rendelkezés hatálya alá tartozó 
létesítmények azonosítása további szabályozási költségekkel jár.

Módosítás 419
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.6.a) Vízben élő fajok intenzív tenyésztése 
és hízlalása az alábbiak szerint:
a) olyan létesítményekben, amelyek 
közvetlenül engedik ki a szennyvizet és 
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amelyekben a termelés:
– évente legalább 45 000kg úszós hal, egy 
évben legalább 30 napon szennyvizet 
ürítő, átfolyásos vagy víz-visszaforgatásos 
rendszerben;
– évente legalább 45 000 úszós hal hálós 
vagy víz alá merülő ketreces rendszerben;
b) bármely közvetlenül a tengeren vagy a 
parti vizeken található létesítmény, amely 
évente legalább 1000 t/ha/év kéthéjú 
kagylót termel;
c) amennyiben a létesítmény helyszínének 
egyedi jellegzetességeit figyelembe véve és 
az elérhető legjobb technikákról szóló 
referenciadokumentumban meghatározott 
követelményekkel összhangban a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló uniós 
irányelvvel1 összhangban meghatározott 
vízgyűjtő kerület illetékes hatósága úgy 
határoz.
____________
1 2000/60/EK, HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

Or. en

Indokolás

Az IPPC-irányelv hatályának akvakultúrára történő kiterjesztése lehetővé teszi, hogy az e 
tevékenység által okozott szennyezést átfogó megközelítések kidolgozása révén még a 
szennyezés forrásánál csökkentsék, ezáltal javítva az akvakultúra környezetre gyakorolt 
hatását.

Módosítás 420
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.9. Faanyagok és faipari termékek 
tartósítása legalább 75 m3/nap

6.9. Faanyagok és faipari termékek 
tartósítása legalább 50 m3/nap
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termelőkapacitással. termelőkapacitással.

Or. en

Indokolás

A határértéket 50 m3/napra kell csökkenteni az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -
szállítási Nyilvántartás határértékével való összhang megteremtése és a konkrét környezeti 
hatások – például az oldószer alapú anyagokból származó illékony szerves vegyületek, 
valamint a hatóanyagokból (biocidok) és más környezetre veszélyes (ökotoxikus) anyagokból 
származó talaj- és a vízszennyezésre gyakorolt hatások – csökkentése érdekében.

Módosítás 421
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.9. Faanyagok és faipari termékek 
tartósítása legalább 75 m3/nap
termelőkapacitással.

6.9. Faanyagok és faipari termékek 
tartósítása legalább 50 m3/nap
termelőkapacitással.

Or. en

Indokolás

A határértéket 50 m3/napra kell csökkenteni az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -
szállítási Nyilvántartás határértékével való összhang megteremtése és a konkrét környezeti 
hatások – például az oldószer alapú anyagokból származó illékony szerves vegyületek, 
valamint a hatóanyagokból (biocidok) és más környezetre veszélyes (ökotoxikus) anyagokból 
származó talaj- és a vízszennyezésre gyakorolt hatások – csökkentése érdekében.

Módosítás 422
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – TALAJ (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

TALAJ
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1. Kén-oxidok és egyéb kénvegyületek
2. Nitrogén-oxidok és egyéb 
nitrogénvegyületek
3. Talajban jelen lévő, illékony szerves 
vegyületek
4. Szerves foszforvegyületek
5. Azbeszt szálak
6. Klór és klórvegyületek
7. Szerves halogénvegyületek és anyagok, 
amelyek a talajban ilyen vegyületeket 
alkothatnak
8. Szerves ónvegyületek
9. Biocidok és növény-egészségügyi 
anyagok
10. Fluor és fluorvegyületek
11. Le nem bomló szénhidrogének és le 
nem bomló, biológiailag felhalmozódó 
mérgező anyagok
12. Fémek és fémvegyületek
13. Arzén és arzénvegyületek
14. Cianidok
15. A talaj oxigénegyensúlyára 
kedvezőtlenül ható anyagok
16. Poliklórozott dibenzo-dioxinok és 
poliklórozott dibenzo-furánok
17. Anyagok és készítmények, amelyekről 
bebizonyosodott, hogy mutagén- vagy 
karcinogéntulajdonságaik vannak, vagy 
jelenléte a talajban hatással lehet a 
reprodukcióra.

Or. pl

Indokolás

Csak a víz- és légszennyező anyagok kerültek meghatározásra, de a talajszennyező anyagokat 
is fel kell sorolni.
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Módosítás 423
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – VÍZ – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv X. 
mellékletében felsorolt anyagok.

13. A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv VIII. és X. 
mellékletében felsorolt anyagok.

Or. en

Indokolás

Az IPPC-irányelv hatályának az akvakultúrára történő kiterjesztéséhez kapcsolódó módosítás.

Módosítás 424
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nyilvánosságot (közzététel vagy más 
alkalmas eszköz, például ha rendelkezésre 
áll, elektronikus média útján) a 
döntéshozatali eljárás kezdetén, vagy 
legkésőbb amint az információ ésszerű 
módon rendelkezésre bocsátható, 
tájékoztatják a következőket illetően:

1. Az Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek figyelembevételével, a 
nyilvánosságot (közzététel vagy más 
alkalmas eszköz, például ha rendelkezésre 
áll, elektronikus média útján) a 
döntéshozatali eljárás kezdetén, vagy 
legkésőbb amint az információ ésszerű 
módon rendelkezésre bocsátható, 
tájékoztatják a következőket illetően:

Or. pl
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Módosítás 425
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A nyilvánosság tájékoztatására (például 
plakátok kihelyezése egy adott körzeten 
belül, vagy a helyi újságokban történő 
közzététel útján) és az érintett 
nyilvánossággal folytatott konzultációra 
(például írásbeli beadványok vagy 
közvélemény-kutatás révén) vonatkozó 
részletes intézkedéseket a tagállamok 
határozzák meg. A különböző szakaszokra 
ésszerű időkereteket kell előírni, amelyek 
elegendő időt biztosítanak a nyilvánosság 
tájékoztatására, valamint az érintett 
nyilvánosság felkészülésére és a 
környezettel kapcsolatos döntéshozatalban 
történő hatékony részvételére e melléklet 
rendelkezéseire is figyelemmel.

5. A nyilvánosság tájékoztatására (például 
plakátok kihelyezése egy adott körzeten 
belül, vagy a helyi újságokban történő 
közzététel útján) és az érintett 
nyilvánossággal folytatott konzultációra 
(például írásbeli beadványok vagy 
közvélemény-kutatás révén) vonatkozó 
részletes intézkedéseket a tagállamok 
határozzák meg. A különböző szakaszokra 
ésszerű időkereteket kell előírni, amelyek 
elegendő időt biztosítanak a nyilvánosság 
tájékoztatására, valamint az érintett 
nyilvánosság felkészülésére és a 
környezettel kapcsolatos döntéshozatalban 
történő hatékony részvételére az Aarhusi 
Egyezmény értelmében és e melléklet 
rendelkezéseire is figyelemmel.

Or. pl

Módosítás 426
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 2 pont
A Bizottság által javasolt szöveg

2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Azoknál a szilárd tüzelőanyagot égető műveknél, amelyek 2002. november 27-ike előtt 
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kaptak működési engedélyt és amelyek az elmúlt öt év mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek 
többet évi 1500 üzemóránál, az SO2-kibocsátási határérték 800 mg/Nm3.

Módosítás

2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

Azoknál a szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot égető műveknél, amelyek 2002. november 
27-ike előtt kaptak működési engedélyt, és amelyek öt év mozgó átlagát tekintve nem 
üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, az SO2-kibocsátási határérték 800 mg/Nm3.

Azoknál a szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot égető műveknél, amelyek 2002. november 
27-ike előtt kaptak működési engedélyt, és amelyek az elkövetkező nyolc évben nem 
üzemelnek többet 20 000 üzemóránál, az SO2-kibocsátási határérték 800 mg/Nm3.

Or. fi

Módosítás 427
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 2 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Módosítás

2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal működő 
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kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en

Indokolás

Az ipari kibocsátások csökkentése leginkább a légszennyezés esetében fontos. Az IPPC-
irányelv jelentős európai intézkedés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 2020-
ra eleget tegyenek kibocsátási célkitűzéseiknek. A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó 
kibocsátási határértékek meghatározását ezért jobban össze kell hangolni a jelenleg elérhető 
legjobb technikákkal, ahogyan azt a BREF dokumentumok is említik.

Módosítás 428
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 2 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Módosítás

2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 200 200 200 350



PE412.329v01-00 30/114 AM\743553HU.doc

HU

150 *
100-300 100 200 200 250

150 *
> 300 20 200 50 200

100 **

* fluidágyas tüzelés esetén

** keringtetett vagy nyomás alatti fluidágyas tüzelés esetén

Or. en

Indokolás

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants  applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total 
annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro 
while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of 
best performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the 
EU.

Módosítás 429
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 2 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Módosítás

2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében
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Névleges 
hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* fluidágyas tüzelés esetén

** keringtetett vagy nyomás alatti fluidágyas tüzelés esetén

Or. en

Indokolás

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% 
of the key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 
tonnes). National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF 
dating back to 2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 
What could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this 
Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! 
This equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement 
costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.
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Módosítás 430
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 2 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Módosítás

2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* fluidágyas tüzelés esetén
** keringtetett vagy nyomás alatti fluidágyas tüzelés esetén

Or. en

Indokolás

A nagy tüzelőberendezések a legnagyobb légszennyezők, mivel az összes ipari kibocsátás 
mintegy 90%-át adják. A 2004. évi EPER-ben szereplő összes kibocsátásból, a legnagyobb 
légszennyező SO2 74%-át 50MW-nál nagyobb teljesítményű égető létesítmények bocsátották 
ki (2 853 000 tonna) A nemzeti előrejelzések szerint ez 78%-ra nőhet (2010). A nagy 
tüzelőberendezésekre vonatkozó, 2006-ban készült BREF megállapítja, hogy a javasolt 
kibocsátási határértékek már akkor is elérhetőek voltak a SO esetében.
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Módosítás 431
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 2 pont – 2 a alpont(új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tüzelőanyag sajátosságai 
miatt a fenti kibocsátási határértékek nem 
teljesíthetők, a legfeljebb 100 MWth 
névleges hőteljesítményű művek esetén 
legalább 60%-os mértékű kénmentesítést, 
a 100 MWth-nál magasabb, de legfeljebb 
300 MWth névleges hőteljesítményű 
művek esetén 400 mg/Nm3 kibocsátási 
határértéket, vagy legalább 92%-os 
mértékű kénmentesítést, a 300 MWth-nál 
magasabb névleges hőteljesítményű 
művek esetén 400 mg/Nm3 kibocsátási 
határértéket, vagy legalább 95%-os 
mértékű kénmentesítést kell elérni.

Or. de

Indokolás

Amennyiben a tüzelőanyag magas természetes kéntartalma következtében a határértékeknek 
lehetetlen megfelelni, az érvényben lévő törvény szerint tekintélyes mértékű kénmentesítést 
kell végrehajtani. A szöveg nagyrészt megfelel a 2001/80/EK irányelv hatályos 
rendelkezéseinek, azonban megfelelő mértékben szigorított követelményekkel. A rendelkezés 
csekély jelentőséggel bír a Közösség SO2-kibocsátásai tekintetében, ugyanakkor nagy 
gazdasági jelentőségű az érintett régiók számára.

Módosítás 432
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében
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Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 300
450 lignitpor égetése esetén 

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Azoknál a maximum 500 MW névleges hőteljesítményű, szilárd tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 2002. november 27-ike előtt szereztek működési engedélyt, 
és amelyek az elmúlt öt év mozgó átlagát tekintve  nem üzemelnek többet évi 1500 
üzemóránál, az NOx -kibocsátási határérték 450 mg/Nm3.
Azoknál a minimum 500 MW névleges hőteljesítményű, szilárd tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 1987. július 1-je előtt szereztek működési engedélyt, és 
amelyek az elmúlt öt év mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, 
az NOx-kibocsátási határérték 450 mg/Nm3.

Módosítás

4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Rated thermal input 
(MW/h)

Szén és lignit Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 600
450 lignitpor égetése esetén

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

Azoknál a maximum 500 MW névleges hőteljesítményű, szilárd vagy folyékony 
tüzelőanyagot égető tüzelőberendezéseknél, amelyek öt év mozgó átlagát tekintve nem 
üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, az (NO2-ben mért) NOx-kibocsátási határérték 450 
mg/Nm3.

Azoknál a minimum 500 MW névleges hőteljesítményű, szilárd vagy folyékony 
tüzelőanyagot égető tüzelőberendezéseknél, amelyek öt év mozgó átlagát tekintve nem 
üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, a NOx-kibocsátási határérték 600 mg/Nm3.

Azoknál a szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot égető műveknél, amelyek 2002. november 
27-ike előtt kaptak működési engedélyt, és amelyek az elkövetkező nyolc évben nem 
üzemelnek többet 20 000 üzemóránál, a NOx-kibocsátási határérték 600 mg/Nm3.

Or. fi
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Módosítás 433
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 4 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 300
450 lignitpor égetése esetén

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Módosítás

4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit * Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* szénpor égetése esetén: 90 mg/Nm3 kibocsátási határérték 300 MWth vagy alacsonyabb 
névleges hőteljesítményű művek esetén

Or. en

Indokolás

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 
2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 
2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be 
enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Módosítás 434
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 4 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 300
450 lignitpor égetése esetén

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Módosítás

4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit * Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 200
szénpor égetése esetén 

90mg/Nm3 kibocsátási érték 
300 MWth vagy 

alacsonyabb névleges 
hőteljesítményű művek 

esetén

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50

Or. en

Indokolás

A nagy tüzelőberendezések a legnagyobb légszennyezők, mivel az összes ipari kibocsátás 
mintegy 90%-át adják. A 2004. évi EPER-ben szereplő összes kibocsátásból, a legnagyobb 
légszennyező SO2 74%-át 50MW-nál nagyobb teljesítményű égető létesítmények bocsátották 
ki (2 853 000 tonna) A nemzeti előrejelzések szerint ez 78%-ra nőhet (2010). A nagy 
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tüzelőberendezésekre vonatkozó, 2006-ban készült BREF megállapítja, hogy a javasolt 
kibocsátási határértékek már akkor is elérhetőek voltak a SO esetében. 

Módosítás 435
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 4 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok 

50-100 300
450 lignitpor égetése esetén 

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Módosítás

4. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 300
450 lignit égetése esetén 

300 450

100-300 200
400 lignit égetése esetén

250 200

> 300 200 200 150

Or. de

Indokolás

Az 50–100 MWth névleges hőteljesítményű létesítmények esetén a 450 mg/Nm3 értéket nem 
kellene a tiszta lignitpor égetésére korlátozni. Ennek mintájára a 100–300 MWth névleges 
hőteljesítményű, lignitet égető létesítmények esetén 400 mg/Nm3 kibocsátási határértéket kell 
megszabni, mert az ebbe a mérettartományba eső létesítmények égetőkamrájának mérete 
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alapján 200 mg/m³-t nem lehet gazdasági szempontból elfogadható módon elérni.

Módosítás 436
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 4 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 300
450 lignitpor égetése esetén

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Azoknál a maximum 500 MW névleges hőteljesítményű, szilárd tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 2002. november 27-ike előtt szereztek működési engedélyt, 
és amelyek az elmúlt öt év mozgó átlagát tekintve  nem üzemelnek többet évi 1500 
üzemóránál, az NOx -kibocsátási határérték 450 mg/Nm3.
Azoknál a minimum 500 MW névleges hőteljesítményű, szilárd tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 1987. július 1-je előtt szereztek működési engedélyt, és 
amelyek az elmúlt öt év mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, 
az NOx-kibocsátási határérték 450 mg/Nm3.

Módosítás

4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében*

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

* szénpor égetése esetén: 90 mg/Nm3 kibocsátási határérték 300 MWth vagy alacsonyabb 
névleges hőteljesítményű művek esetén

Or. en
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Indokolás

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for 
pulverised coal combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should 
become the standard at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 
2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Módosítás 437
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)
és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) 
(NO2-ként kifejezve) gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

Or. en

Indokolás

Ez idáig a CO korlátozása elsősorban a gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokra vonatkozott. A 
CO-kibocsátási határértékei tekintetében tehát különbséget kell tenni a tüzeleőanyagok között, 
és javasolt a CO-kibocsátási határétékek törlése. A NOx NO2-ként kerül kifejezésre.
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Módosítás 438
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx CO
Gáztüzelésű kazánok 100 100
Földgázzal üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

50(2)(3)  100

Nem földgázzal üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

90 100

Gázmotorok 100 100

Módosítás

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx CO
Gáztüzelésű kazánok 100

A nagy 
tüzelőberendezésekből 

származó egyes szennyező 
anyagok levegőbe történő 

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

európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 4. cikkének 

(1) bekezdésében említett 
létesítmények esetében az 

alábbi rendelkezések 
alkalmazandók:

A kohógázt vagy 
kokszkemence-gázt 

felhasználó létesítmények 
esetében a nitrogén-

dioxidra és a nitrogén-
dioxidban kifejezett 

nitrogén-monoxidra 135 
mg/Nm³ kibocsátási 

határérték alkalmazandó.

100

Földgázzal üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

50(2)(3)  100
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Nem földgázzal üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

90 100

Gázmotorok 100 100

Or. de

Indokolás

A kibocsátási előírások meghatározásakor a hatályos törvények megkülönböztetik a régebbi 
és az újabb létesítményeket. Ezt a megközelítést a kohógáz és a kokszkemence-gáz használata 
esetében is fenn kell tartani. A 2001/80/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében található, 
határidőre való utalás (a legkésőbb 2003 novemberében beindított műveletek) miatt az új 
létesítmények esetében a szabványérték nem csökken. A 135 mg/Nm3-es érték a 2001/80/EK 
irányelvben meghatározottakat meghaladó, ambiciózus érték, ami figyelembe veszi e gázok 
felhasználásának sajátosságait.

Módosítás 439
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx CO
Gáztüzelésű kazánok 100 100
Földgázzal(1) üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

50(2)(3)  100

Nem földgázzal(4) üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

90 100

Gázmotorok 100 100

Módosítás

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx CO
Gáztüzelésű kazánok 50 30
Földgázzal(1) üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 

50(2)(3)  50
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beleértve)
Nem földgázzal(4) üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

90 50

Gázmotorok 20 30

Or. en

Indokolás

Az ipari kibocsátások csökkentése leginkább a légszennyezés esetében fontos. Az IPPC-
irányelv jelentős európai intézkedés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 2020-
ra eleget tegyenek kibocsátási célkitűzéseiknek. A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó 
kibocsátási határértékek meghatározását ezért jobban össze kell hangolni a jelenleg elérhető 
legjobb technikákkal, ahogyan azt a BREF dokumentumok is említik.

Módosítás 440
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx CO
Gáztüzelésű kazánok 100 100
Földgázzal(1) üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

50(2)(3)  100

Nem földgázzal(4) üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

90 100

Gázmotorok 100 100

Módosítás

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx

Gáztüzelésű kazánok 50 30
Földgázzal(1) üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 

20(²) 5
30, amennyiben kiegészítő 
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beleértve) tüzelést (hőhasznosító gőzkazánt) 
is használnak 

Gázmotorok 20 30

Or. en

Indokolás

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into 
force (expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual 
EU abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU..

Módosítás 441
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx CO
Gáztüzelésű kazánok 100 100
Földgázzal(1) üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

50(2)(3)  100

Nem földgázzal(4) üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

90 100

Gázmotorok 100 100

Módosítás

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx

300 MW vagy alacsonyabb 
névleges hőteljesítményű
gáztüzelésű kazánok

150
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300 MW-nál magasabb 
névleges hőteljesítményű 
gáztüzelésű kazánok

100)(6)(

Földgázzal(1) üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10)

Nem földgázzal(4) üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

90

Gázmotorok 200 (6)

Or. en

Indokolás

A gáztüzelésű kazánokra vonatkozó előírások méret alapján történő megkülönböztetése 
összhangban áll a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó irányelvvel, és meg kellene tartani. 
Tekintettel a CO-kibocsátási határértékekre, a különböző tüzelőanyagok között különbséget 
kell tenni, mivel eddig a CO korlátozása csak a gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokra 
vonatkozott. Ezért jobb lenne a CO-kibocsátási határértékek törlése. 

Módosítás 442
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx CO
Gáztüzelésű kazánok 100 100
Földgázzal(1) üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

50(2)(3)  100

Nem földgázzal(4) üzemelő 
gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

90 100

Gázmotorok 100 100

Módosítás

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
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tüzelőberendezések esetében
NOx CO

Gáztüzelésű kazánok 50 30
Gázturbinák (kombinált 
ciklusú gázturbinák (CCGT) 
is beleértve)(1)

20(2) 5
30, amennyiben kiegészítő 

tüzelést (hőhasznosító gőzkazánt) 
is használnak 

Gázmotorok 20 30

Or. en

Indokolás

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year 
which places them at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 
2006 (p.481 and 482) states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What 
could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive 
enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! 
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT
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Módosítás 443
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – 3 megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyik kategóriába sem tartozó, a 2. 
megjegyzésben említett  egyszeres ciklusú 
gázturbinák esetében, amelyek ISO-
alapterhelés mellett meghatározott 
hatásfoka 35%-nál nagyobb, a kibocsátási 
határérték az NOx esetében  50xη/35, ahol 
az „η” a gázturbina ISO-alapterhelés 
mellett meghatározott hatásfoka 
százalékban megadva.

törölve

Or. en

Indokolás

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into 
force (expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual 
EU abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Módosítás 444
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – 3 megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyik kategóriába sem tartozó, a 2. 
megjegyzésben említett  egyszeres ciklusú 
gázturbinák esetében, amelyek ISO-
alapterhelés mellett meghatározott 
hatásfoka 35%-nál nagyobb, a kibocsátási 
határérték az NOx esetében  50xη/35, ahol 
az „η” a gázturbina ISO-alapterhelés 
mellett meghatározott hatásfoka 

törölve
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százalékban megadva.

Or. en

Indokolás

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year 
which places them at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 
2006 (p.481 and 482) states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What 
could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive 
enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! 
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Módosítás 445
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – 4 megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezek  a kibocsátási határértékek 
folyékony tüzelőanyagként  könnyű és 
közepes lepárlási termékeket alkalmazó
gázturbinákra is vonatkoznak .

törölve

Gázturbinák esetében  (CCGT-t is 
beleértve)  a pont táblázatában 
meghatározott NOx- és CO-kibocsátási 
határértékek kizárólag 70%-nál nagyobb 
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terhelésre vonatkoznak. 
Az évi 500 óránál kevesebbet üzemelő 
tartalék gázturbinákra vonatkozó 
kibocsátási  határértékekről ez a pont
nem rendelkezik . E létesítmények 
üzemeltetői nyilvántartást kötelesek
vezetni az üzemidő-felhasználásról.

Or. en

Indokolás

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into 
force (expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual 
EU abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Módosítás 446
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – 4 megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezek  a kibocsátási határértékek 
folyékony tüzelőanyagként  könnyű és 
közepes lepárlási termékeket alkalmazó
gázturbinákra is vonatkoznak .

törölve

Gázturbinák esetében  (CCGT-t is 
beleértve)  a pont táblázatában 
meghatározott NOx- és CO-kibocsátási 
határértékek kizárólag 70%-nál nagyobb 
terhelésre vonatkoznak. 
Az évi 500 óránál kevesebbet üzemelő 
tartalék gázturbinákra vonatkozó 
kibocsátási  határértékekről ez a pont
nem rendelkezik . E létesítmények 
üzemeltetői nyilvántartást kötelesek
vezetni az üzemidő-felhasználásról.
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Or. en

Indokolás

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year 
which places them at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 
2006 (p.481 and 482) states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What 
could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive 
enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! 
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Módosítás 447
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – 4 megjegyzés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Gázturbinák esetében  (CCGT-t is 
beleértve)  a pont táblázatában
meghatározott NOx- és CO-kibocsátási 
határértékek kizárólag 70%-nál nagyobb 
terhelésre vonatkoznak. 

(4a) Gázturbinák esetében (CCGT-t is 
beleértve) a táblázatban meghatározott 
NOx-kibocsátási határértékek kizárólag 
70%-nál nagyobb terhelésre vonatkoznak, 
ISO-alapterhelés mellett.

Or. en
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Indokolás

Amennyiben a CO-kibocsátási határértékeket valamennyi tüzelőanyag esetében bevezetik, a 
szövegbe vissza kell illeszteni a CO-t.

Módosítás 448
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – 4 megjegyzés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az évi 500 óránál kevesebbet üzemelő 
tartalék gázturbinákra vonatkozó 
kibocsátási  határértékekről ez a pont  nem 
rendelkezik . E létesítmények üzemeltetői 
nyilvántartást kötelesek  vezetni az 
üzemidő-felhasználásról.

(4b) Az évi 500 óránál kevesebbet üzemelő 
gáztüzelésű kazánokra, gázturbinákra vagy 
gázmotorokra vonatkozó kibocsátási 
határértékekről ez a pont nem rendelkezik.
E létesítmények üzemeltetői nyilvántartást 
kötelesek  vezetni az üzemidő-
felhasználásról.

Or. en

Indokolás

Néhány régebbi gázturbinát vészhelyzetekre vagy az újak meghibásodása, karbantartása vagy 
az igénybevétel hirtelen megnövekedése esetére tartalékként megtartottak. Ezek egy évben 
legfeljebb 500 órát működnek, de összkibocsátásuk nem jelentős. Ezekben az esetekben nem 
kellene alkalmazni a kibocsátási határértéket.

Módosítás 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – 4 megjegyzés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az évi 500 óránál kevesebbet üzemelő 
tartalék gázturbinákra vonatkozó 
kibocsátási  határértékekről ez a pont  nem 
rendelkezik . E létesítmények üzemeltetői 
nyilvántartást kötelesek  vezetni az 
üzemidő-felhasználásról.

Az elmúlt öt év mozgó átlagát tekintve évi 
500 óránál kevesebbet üzemelő tartalék 
gázturbinákra vonatkozó kibocsátási
határértékekről ez a pont  nem 
rendelkezik . E létesítmények üzemeltetői 
nyilvántartást kötelesek  vezetni az 
üzemidő-felhasználásról.
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Or. en

Indokolás

A terhelési csúcsokat ellátó műveket éves előrejelzések nélkül működtetik az energiaigények és 
más művek meghibásodása függvényében. Helyénvalóbb lenne az üzemidőt ötéves mozgó 
átlaggal számolni. Ugyanezért alkalmazza – helyesen – a 2001/80/EK irányelv az ötéves 
mozgó átlagot az eltérések alá tartozó erőművek esetében.

Módosítás 450
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – 4 c megjegyzés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Az 50 MW vagy annál magasabb 
teljes névleges hőteljesítményű közös 
üzem részeként üzemelő, 50 MW-nál 
alacsonyabb névleges hőteljesítményű, 
földgáz-tüzelésű gázturbina esetében 
eltérő, 100 mg/m³ NOx-kibocsátási 
határérték alkalmazandó 70%-nál 
nagyobb terhelés esetén ISO-alapterhelés 
mellett.

Or. en

Indokolás

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing 
plants a transition period should be introduced.
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Módosítás 451
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – 4 d megjegyzés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) 20 Mg NO2-ben kifejezett NOx éves 
maximum tömegáramú gázturbina vagy 
gázüzemű motor esetén az NOx-kibocsátás 
korlátozására vonatkozó előírások nem 
alkalmazandók. Az ilyen gázturbina 
üzemeltetője minden év március 31-ig 
köteles az illetékes hatóság számára 
objektív bizonyítékot szolgáltatni arról, 
hogy az azt megelőző évben eleget tett-e 
tömegáram-előírásnak.

Or. en

Indokolás

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing 
plants a transition period should be introduced.

Módosítás 452
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – 4 e megjegyzés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4e) Azoknál a gázturbináknál, amelyek 
2002. november 27. előtt kaptak működési 
engedélyt, és amelyek az elmúlt öt év 
mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek 
többet évi 1500 üzemóránál, a NO2 /m3-
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ben kifejezett NOx-kibocsátási határérték 
150 mg.

Or. en

Indokolás

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing 
plants a transition period should be introduced.

Módosítás 453
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 5 pont – 4 f megjegyzés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4f) Azon gázturbinák mentesülhetnek a 
kibocsátási határértékek betartása alól, 
amelyek esetében a meglévő gázturbina 
üzemeltetője az eljárni jogosult 
hatósághoz 2016. június 30-ig benyújtott 
írásos nyilatkozatban vállalja, hogy 2016. 
január 1-jétől kezdődően nem üzemelteti a 
gázturbinát 10 000 üzemórát meghaladó 
időtartamban.

Or. en

Indokolás

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
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retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing 
plants a transition period should be introduced.

Módosítás 454
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

6. Porkibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza és tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Módosítás

6. Porkibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza és tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30

Azoknál a maximum 500 MW névleges hőteljesítményű, szilárd vagy folyékony 
tüzelőanyagot égető tüzelőberendezéseknél, amelyek öt év mozgó átlagát tekintve nem 
üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, a por kibocsátási határértéke 50 mg/Nm3.
Azoknál a szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot égető tüzelőberendezéseknél, amelyek 2002. 
november 27-ike előtt kaptak működési engedélyt, és amelyek az elkövetkező nyolc évben 
nem üzemelnek többet 20 000 üzemóránál, a por kibocsátási határértéke 50 mg/Nm3.

Or. fi
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Módosítás 455
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 6 pont
A Bizottság által javasolt szöveg

6. Porkibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza és tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Módosítás

6. Porkibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza és tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 25 25 25
100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Indokolás

Az ipari kibocsátások csökkentése leginkább a légszennyezés esetében fontos. Az IPPC-
irányelv jelentős európai intézkedés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 2020-
ra eleget tegyenek kibocsátási célkitűzéseiknek. A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó 
kibocsátási határértékek meghatározását ezért jobban össze kell hangolni a jelenleg elérhető 
legjobb technikákkal, ahogyan azt a BREF dokumentumok is említik.

Módosítás 456
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 7 pont – táblázat – 2 oszlop – 3 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30 10
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Or. en

Indokolás

Az ipari kibocsátások csökkentése leginkább a légszennyezés esetében fontos. Az IPPC-
irányelv jelentős európai intézkedés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 2020-
ra eleget tegyenek kibocsátási célkitűzéseiknek. A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó 
kibocsátási határértékek meghatározását ezért jobban össze kell hangolni a jelenleg elérhető 
legjobb technikákkal, ahogyan azt a BREF dokumentumok is említik.

Módosítás 457
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 2 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

új szöveg 2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal 
működő kazánok esetében 

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

Fluidágyas 
tüzelés esetén 250

200

> 300 150
Keringtetett vagy 

nyomás alatti 
fluidágyas tüzelés 

esetén 200

150 150
Fluidágyas 

tüzelés esetén 200

150

Módosítás

új szöveg 2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal 
működő kazánok esetében 

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200 100
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150 *
> 300 20

100 **

150 50 50

* fluidágyas tüzelés esetén

** keringtetett vagy nyomás alatti fluidágyas tüzelés esetén

Or. en

Indokolás

A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó, 2006-ban készült BREF megállapítja, hogy a 
javasolt kibocsátási határértékek már akkor is elérhetőek voltak a SO2 esetében. Ennek kell 
szabvánnyá válnia, legalább ezen irányelv (2014-re várható) hatálybalépése után.

Módosítás 458
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 2 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

új szöveg 2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal 
működő kazánok esetében 

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

Fluidágyas 
tüzelés esetén 250

200

> 300 150
Keringtetett vagy 

nyomás alatti 
fluidágyas tüzelés 

esetén 200

150 150
Fluidágyas 

tüzelés esetén 200 

150

Módosítás

új szöveg 2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal 
működő kazánok esetében 

Névleges Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
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hőteljesítmény 
(MWth)

tüzelőanyagok

50-100 200 200 200 100
100-300 100 200 200

Fluidágyas 
tüzelés esetén 150 

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Indokolás

Az ipari kibocsátások csökkentése leginkább a légszennyezés esetében fontos. Az IPPC-
irányelv jelentős európai intézkedés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 2020-
ra eleget tegyenek kibocsátási célkitűzéseiknek. A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó 
kibocsátási határértékek meghatározását ezért jobban össze kell hangolni a jelenleg elérhető 
legjobb technikákkal, ahogyan azt a BREF dokumentumok is említik.

Módosítás 459
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 2 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

új szöveg 2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal 
működő kazánok esetében 

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

Fluidágyas 
tüzelés esetén 250

200

> 300 150
Keringtetett vagy 

nyomás alatti 
fluidágyas tüzelés 

esetén 200

150 150
Fluidágyas 

tüzelés esetén 200 

150

Módosítás
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új szöveg 2. SO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyaggal 
működő kazánok esetében 

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

* fluidágyas tüzelés esetén
** keringtetett vagy nyomás alatti fluidágyas tüzelés esetén

Or. en

Indokolás

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for 
pulverised coal combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should 
become the standard at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 
2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.
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Módosítás 460
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 pont – 2 a alpont(új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a tüzelőanyag 
sajátosságai miatt a fenti kibocsátási 
határértékek nem teljesíthetők, a 
legfeljebb 300 MWth névleges 
hőteljesítményű művek esetén 300 
mg/Nm3 kén-dioxid-kibocsátási 
határértéket, vagy legalább 92%-os 
mértékű kénmentesítést kell elérni; a 300 
MWth feletti névleges hőteljesítményű 
művek esetén legalább 96%-os mértékű 
kénmentesítés alkalmazandó, 400 mg/Nm3

maximális kibocsátási határértékkel.

Or. de

Indokolás

Amennyiben a tüzelőanyag magas természetes kéntartalma következtében a határértékeknek 
lehetetlen megfelelni, az érvényben lévő törvény szerint tekintélyes mértékű kénmentesítést 
kell végrehajtani. A szöveg nagyrészt megfelel a 2001/80/EK irányelv hatályos 
rendelkezéseinek, azonban megfelelő mértékben szigorított követelményekkel. A rendelkezés 
csekély jelentőséggel bír a Közösség SO2-kibocsátásai tekintetében, ugyanakkor nagy 
gazdasági jelentőségű az érintett régiók számára.

Módosítás 461
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
Annex V – Part 2 – point 4 – table

A Bizottság által javasolt szöveg

4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 300 250 300
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400 lignitpor égetése esetén
100-300 200 200 150

> 300 150
200 lignitpor égetése esetén

150 100

Módosítás

4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit * Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* szénpor égetése esetén: 90 mg/Nm3 kibocsátási határérték 300 MWth vagy alacsonyabb 
névleges hőteljesítményű művek esetén

Or. en

Indokolás

A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó, 2006-ban készült BREF megállapítja, hogy a 
javasolt kibocsátási határértékek már akkor is elérhetőek voltak a NOX esetében. Ennek kell 
szabvánnyá válnia, legalább ezen irányelv (2014-re várható) hatálybalépése után. 

Módosítás 462
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 4 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 300
400 lignitpor égetése esetén

250 300

100-300 200 200 150
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> 300 150
200 lignitpor égetése esetén

150 100

Módosítás

4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en

Indokolás

Az ipari kibocsátások csökkentése leginkább a légszennyezés esetében fontos. Az IPPC-
irányelv jelentős európai intézkedés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 2020-
ra eleget tegyenek kibocsátási célkitűzéseiknek. A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó 
kibocsátási határértékek meghatározását ezért jobban össze kell hangolni a jelenleg elérhető 
legjobb technikákkal, ahogyan azt a BREF dokumentumok is említik.

Módosítás 463
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 4 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 300
400 lignitpor égetése esetén

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 lignitpor égetése esetén
150 100

Módosítás
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4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd és folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Coal and lignite* Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* szénpor égetése esetén: 90 mg/Nm3 kibocsátási határérték 300 MWth vagy alacsonyabb 
névleges hőteljesítményű művek esetén

Or. en

Indokolás

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% 
of the key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 
tonnes). National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF 
dating back to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for 
SO2, what could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this 
Directive enters into force (hopefully not later than 2014). Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large 
combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied 
in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%!  This equals avoiding the 
emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been 
evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 
20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated 
between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the massive annual 
profits of the operators of large combustion plants and the wider damages linked to 
aggravation of climate change and damages to environment and health. 243.657 life years 
could have been gained if the 200 highest emitters would have applied BAT (CAFE 
Evaluation).

Módosítás 464
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 4 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

  4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
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kazánok esetében
Névleges 

hőteljesítmény 
(MWth)

Szén és lignit Biomassza és 
tőzeg 

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 300
450 lignitpor égetése esetén

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 lignitpor égetése esetén 
150 100

Módosítás

  4. NO2-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében

Névleges 
hőteljesítmény 

(MWth)

Szén és lignit Biomassza és 
tőzeg

Folyékony 
tüzelőanyagok

50-100 300
450 lignit égetése esetén

300 450

100-300 200
400 lignit égetése esetén

250 200

> 300 150
200 lignit égetése esetén 

200 150

Or. de

Indokolás

A különböző kibocsátási határértékeket nem kellene a lignitpor égetésére korlátozni. A 
Bizottság által javasolt kibocsátási határértékeket a lignitet égető jelenlegi létesítményekben 
nem lehet gazdasági szempontból elfogadható módon elérni.

Módosítás 465
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 5 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx CO
Gáztüzelésű kazánok 100 100
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Gázturbinák (CCGT is beleértve)(1) 50(2) 100
Gázmotorok 75 100

Módosítás

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx

300 MW vagy alacsonyabb névleges 
hőteljesítményű gáztüzelésű kazánok

150(6)

300 MW-nál magasabb névleges 
hőteljesítményű gáztüzelésű kazánok

100(6)

Gázturbinák (CCGT is beleértve)(1) 50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

(10)

Gázmotorok 200(6)

Or. en

Indokolás

Ugyanazok a módosítások, mint az V. melléklet I. részében: A gáztüzelésű kazánokra 
vonatkozó előírások méret alapján történő megkülönböztetése összhangban áll a nagy 
tüzelőberendezésekre vonatkozó irányelvvel, és meg kellene tartani. Tekintettel a CO-
kibocsátási határértékekre, a különböző tüzelőanyagok között különbséget kell tenni, mivel 
eddig a CO korlátozása csak a gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokra vonatkozott. Ezért jobb 
lenne a CO-kibocsátási határértékek törlése. 

Módosítás 466
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 5 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx CO
Gáztüzelésű kazánok 100 100
Gázturbinák (CCGT is beleértve)(1) 50(2) 100
Gázmotorok 75 100

Módosítás
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5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx CO
Gáztüzelésű kazánok 50 30
Gázturbinák (CCGT is beleértve)(1) 20(2) 5

30, amennyiben kiegészítő 
tüzelést (hőhasznosító 

gőzkazánt) is használnak 
Gázmotorok 20 30

Or. en

Indokolás

A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó, 2006-ban készült BREF megállapítja, hogy a 
javasolt kibocsátási határértékek már akkor is elérhetőek voltak a NOX esetében. Ennek kell 
szabvánnyá válnia, legalább ezen irányelv (2014-re várható) hatálybalépése után. 

Módosítás 467
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 5 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx CO
Gáztüzelésű kazánok 100 100
Gázturbinák (CCGT is beleértve)(1) 50(2) 100
Gázmotorok 75 100

Módosítás

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx CO
Gáztüzelésű kazánok 50 30
Gázturbinák (CCGT is beleértve)(1) 20(2) 50
Gázmotorok 20 30

Or. en
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Indokolás

Az ipari kibocsátások csökkentése leginkább a légszennyezés esetében fontos. Az IPPC-
irányelv jelentős európai intézkedés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 2020-
ra eleget tegyenek kibocsátási célkitűzéseiknek. A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó 
kibocsátási határértékek meghatározását ezért jobban össze kell hangolni a jelenleg elérhető 
legjobb technikákkal, ahogyan azt a BREF dokumentumok is említik. 

Módosítás 468
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 5 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx CO
Gáztüzelésű kazánok 100 100
Gázturbinák (CCGT is beleértve)(1) 50(2) 100
Gázmotorok 75 100

Módosítás

5. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  és CO-kibocsátási határértékek gáztüzelésű 
tüzelőberendezések esetében

NOx CO
Gáztüzelésű kazánok 50 30
Gázturbinák (CCGT is beleértve)(1) 20(2) 5

30, amennyiben kiegészítő 
tüzelést (hőhasznosító 

gőzkazánt) is használnak 
Gázmotorok 20 30

Or. en

Indokolás

 LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 
90% of total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 
2004, 75% of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year 
which places them at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 
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2006 (p.481 and 482) states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What 
could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive 
enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! 
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Módosítás 469
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 5 pont – 1 megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ebben a pontban meghatározott 
NOx- és CO-kibocsátási határértékek 
egyaránt vonatkoznak a folyékony 
tüzelőanyagként könnyű és közepes 
lepárlási termékeket alkalmazó 
gázturbinákra.

(1) A földgáz a természetben előforduló 
metán, legfeljebb 20 térfogat-százaléknyi 
inert és egyéb összetevővel.

Or. en

Indokolás

Az 1. részhez hasonlóan a földgáz meghatározását az 1. megjegyzésben kell említeni. A 
bizottsági szöveget a 4. megjegyzésbe kell áthelyezni (ami majd a 7. módosításban történik 
meg).
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Módosítás 470
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 5 pont – 2 megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(- 2) Az alábbi esetekben 75 mg/Nm3, 
amennyiben a gázturbina ISO 
alapterhelési körülmények között 
megállapított hatásfoka:
(i) kombinált fűtő és áramtermelő 
rendszerekben használt gázturbina, 
amelynek teljes hatásfoka 75%-nál 
nagyobb;
(ii) kombinált ciklusú létesítményekben 
használt gázturbina, amelynek teljes 
elektromos hatásfoka éves átlagban 55%-
nál nagyobb;
(iii) mechanikai hajtásra használt 
gázturbinák.

(2) Egyszeres ciklusú gázturbinák 
esetében, amelyek – ISO-alapterhelés 
mellett meghatározott – hatásfoka 35%-nál 
nagyobb, az NOx-kibocsátási határérték 
50x*η/35, ahol az „η” a gázturbina ISO-
alapterhelés mellett meghatározott 
hatásfoka százalékban megadva.

(2) Egyszeres ciklusú gázturbinák 
esetében, amelyek – ISO-alapterhelés 
mellett meghatározott – hatásfoka 35%-nál 
nagyobb, az NOx-kibocsátási határérték 
50x*η/35, ahol az „η” a gázturbina ISO-
alapterhelés mellett meghatározott 
hatásfoka százalékban megadva.

(2a) Az ebben a pontban meghatározott 
NOx- és CO-kibocsátási határértékek 
egyaránt vonatkoznak a folyékony 
tüzelőanyagként könnyű és közepes 
lepárlási termékeket alkalmazó 
gázturbinákra.

Gázturbinák esetében  (CCGT-t is 
beleértve)  a pont táblázatában
meghatározott NOx- és CO-kibocsátási
határértékek kizárólag 70%-nál nagyobb 
terhelésre vonatkoznak.

(2b) Gázturbinák esetében (CCGT-t is 
beleértve) a táblázatban meghatározott 
kibocsátási határértékek kizárólag 70%-nál 
nagyobb terhelésre vonatkoznak, ISO-
alapterhelés mellett.

Az évi 500 óránál kevesebbet üzemelő 
tartalék gázturbinákra az ebben a pontban 
meghatározott  kibocsátási határértékek 
nem vonatkoznak. E létesítmények 
üzemeltetői nyilvántartást kötelesek

(2c) Az évi 500 óránál kevesebbet üzemelő
gáztüzelésű kazánokra, gázturbinákra vagy 
gázmotorokra vonatkozó kibocsátási
határértékekről ez a pont nem 
rendelkezik. E létesítmények üzemeltetői 
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vezetni az üzemidő-felhasználásról. nyilvántartást kötelesek  vezetni az 
üzemidő-felhasználásról.

(2d) Az 50 MW vagy annál magasabb 
teljes névleges hőteljesítményű közös 
üzem részeként üzemelő, 50 MW névleges 
hőteljesítményű, földgáz-tüzelésű önálló 
gázturbina esetében eltérő, 100 mg/m³  
NOx-kibocsátási határérték alkalmazandó 
70%-nál nagyobb terhelés esetén ISO-
alapterhelés mellett.
(2e) 20 Mg NO2-ben kifejezett NOx éves 
maximum tömegáramú önálló gázturbina 
esetén az NOx-kibocsátás korlátozására 
vonatkozó előírások nem alkalmazandók. 
Az ilyen önálló gázturbina üzemeltetője 
minden év március 31-ig köteles az 
illetékes hatóság számára objektív 
bizonyítékot szolgáltatni arról, hogy az azt 
megelőző évben eleget tett e tömegáram-
előírásnak.

Or. en

Indokolás

A (2a) (új) megjegyzés ugyanaz, mint az 1. részben.

Az 1. megjegyzésben található bizottsági szöveget a 4. megjegyzésbe kell áthelyezni. A többi 
ugyanaz a szöveg, mint az 1. részben.

Módosítás 471
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 6 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

6. Porkibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében
Névleges hőteljesítmény (MWth)
50- 300 20
> 300 10

biomassza és tőzeg esetében 20
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Módosítás

6. Porkibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében
Névleges hőteljesítmény (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Indokolás

Az ipari kibocsátások csökkentése leginkább a légszennyezés esetében fontos. Az IPPC-
irányelv jelentős európai intézkedés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 2020-
ra eleget tegyenek kibocsátási célkitűzéseiknek. A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó 
kibocsátási határértékek meghatározását ezért jobban össze kell hangolni a jelenleg elérhető 
legjobb technikákkal, ahogyan azt a BREF dokumentumok is említik.

Módosítás 472
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 6 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

6. Porkibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében
Névleges hőteljesítmény (MWth)
50- 300 20
> 300 10

biomassza és tőzeg esetében 20

Módosítás

6. Porkibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
kazánok esetében
Névleges hőteljesítmény (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en
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Indokolás

A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó 2006-os BREF (271. és 336. oldal) megállapítja, 
hogy a felhasznált tüzelőanyagtól függetlenül a por kibocsátási határértéke esetében el lehet 
érni az 5 mg/Nm3 általános szintet. A 2006-ban már elérhető szintet legalább ezen irányelv 
hatálybalépésekor (azaz remélhetőleg legkésőbb 2014-ben) szabvánnyá kell tenni. A 
kibocsátási határértékeket tehát valamennyi berendezés és valamennyi tüzelőanyag esetén 
10mg/Nm3-re kell csökkenteni, ami a BAT középső tartományának felel meg, és elkerüli a 
felhasznált tüzelőanyag típusa szerinti torzulásokat.

Módosítás 473
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 7 pont – táblázat – 2 oszlop – 3 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30 10

Or. en

Indokolás

Az ipari kibocsátások csökkentése leginkább a légszennyezés esetében fontos. Az IPPC-
irányelv jelentős európai intézkedés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 2020-
ra eleget tegyenek kibocsátási célkitűzéseiknek. A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó 
kibocsátási határértékek meghatározását ezért jobban össze kell hangolni a jelenleg elérhető 
legjobb technikákkal, ahogyan azt a BREF dokumentumok is említik.

Módosítás 474
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 3 rész – 1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokat 
égető, legalább 100 MW hőteljesítményű 
tüzelőberendezések füstgázainak CO-
koncentrációját folyamatosan mérni kell.

Valamennyi legalább 100 MW 
hőteljesítményű tüzelőberendezés
füstgázainak CO-koncentrációját 
folyamatosan mérni kell.

Or. en
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Indokolás

Minden tüzelőberendezés bocsát ki CO-t, és a CO folyamatos mérése nem drága; ezért a 
felhasznált tüzelőanyag típusától függetlenül valamennyi tüzelőberendezés esetén elő kell írni.

Módosítás 475
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 4 rész – 1 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Folyamatos mérés esetén az 1–2. 
részben meghatározott kibocsátási 
határértékek abban az esetben tekintendők 
teljesítettnek, ha a mérési eredmények 
értékelése az üzemórák számára 
vonatkoztatva egy naptári éven belül azt 
mutatja, hogy az alábbi feltételek 
mindegyike teljesült:

1. Folyamatos mérés esetén az 1–2. 
részben meghatározott kibocsátási 
határértékek abban az esetben tekintendők 
teljesítettnek, ha a mérési eredmények 
értékelése az üzemórák számára 
vonatkoztatva egy naptári éven belül azt 
mutatja, hogy az alábbi feltételek 
mindegyike teljesült:

(a) egyetlen érvényesített havi átlagérték 
sem haladja meg az 1–2. részben foglalt 
vonatkozó kibocsátási határértékeket;

(a) egyetlen érvényesített napi átlagérték 
sem haladja meg az 1–2. részben foglalt 
vonatkozó értékeket, és;

(b) egyetlen érvényesített napi átlagérték 
sem haladja meg az 1–2. részben foglalt 
vonatkozó kibocsátási határértékek 110%-
át;
(c) kizárólag szénnel működő kazánokból 
álló, 50 MW alatti névleges 
hőteljesítménnyel rendelkező 
tüzelőberendezések esetében egyetlen 
érvényesített napi átlagérték sem haladja 
meg az 1–2. részben foglalt vonatkozó 
kibocsátási határértékek 150%-át;
(d) az érvényesített, órás átlagértékek 95%-
a az év folyamán nem haladja meg az 1–2. 
részben foglalt vonatkozó kibocsátási 
határértékek 200%-át.

(b) az érvényesített, órás átlagértékek 95%-
a az év folyamán nem haladja meg az 1–2. 
részben foglalt vonatkozó értékek 200%-át.

Or. en
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Indokolás

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the 
ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

Módosítás 476
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 4 rész – 1 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Folyamatos mérés esetén az 1–2. 
részben meghatározott kibocsátási 
határértékek abban az esetben tekintendők 
teljesítettnek, ha a mérési eredmények 
értékelése az üzemórák számára 
vonatkoztatva egy naptári éven belül azt 
mutatja, hogy az alábbi feltételek 
mindegyike teljesült:

1. Folyamatos mérés esetén az 1–2. 
részben meghatározott kibocsátási 
határértékek abban az esetben tekintendők 
teljesítettnek, ha a mérési eredmények 
értékelése az üzemórák számára 
vonatkoztatva egy naptári éven belül azt 
mutatja, hogy az alábbi feltételek 
mindegyike teljesült:

(a) egyetlen érvényesített havi átlagérték 
sem haladja meg az 1–2. részben foglalt 
vonatkozó kibocsátási határértékeket;

(a) egyetlen érvényesített napi átlagérték 
sem haladja meg az 1–2. részben foglalt 
vonatkozó értékeket, és;

(b) egyetlen érvényesített napi átlagérték 
sem haladja meg az 1–2. részben foglalt 
vonatkozó kibocsátási határértékek 110%-
át;
(c) kizárólag szénnel működő kazánokból 
álló, 50 MW alatti névleges 
hőteljesítménnyel rendelkező 
tüzelőberendezések esetében egyetlen 
érvényesített napi átlagérték sem haladja 
meg az 1–2. részben foglalt vonatkozó 
kibocsátási határértékek 150%-át;
(d) az érvényesített, órás átlagértékek 95%-
a az év folyamán nem haladja meg az 1–2. 
részben foglalt vonatkozó kibocsátási 

(d) az érvényesített, órás átlagértékek 95%-
a az év folyamán nem haladja meg az 1–2. 
részben foglalt vonatkozó értékek 200%-át.
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határértékek 200%-át.

Or. en

Indokolás

Megfelelési rendszerek, melyek nem engedik, hogy a kibocsátási határértékek meghaladják a 
napi átlagot, különösen, mivel ezt a 3. rész (9) bekezdésével együtt kell értelmezni (a mért 
kibocsátás és az engedélyezett többlet 95%-os konfidencia-intervalluma). Az egyes 
tüzelőanyagok hiánya és a kibocsátáscsökkentő berendezések működési hibája vagy 
meghibásodása esetén, illetve az indításkor és leállításkor mért értékeket nem kell tekintetbe 
venni, és az érvényesített átlagértékek a kibocsátási határértékek legfeljebb 30%-os 
meghaladását lehetővé tevő konfidencia-intervallum engedélyezésével kerülnek 
meghatározásra.

Módosítás 477
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 rész – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Toxicitási egyenérték-
tényező

2,3,7,8 — Tetraklór-dibenzo-dioxin (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentaklór-dibenzo-dioxin (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 — Hexaklór-dibenzo-dioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaklór-dibenzo-dioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaklór-dibenzo-dioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaklór-dibenzo-dioxin (HpCDD) 0,01

Oktaklór-dibenzo-dioxin (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetraklór-dibenzo-furán (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentaklór-dibenzo-furán (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentaklór-dibenzo-furán (PeCDF) 0,05
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1,2,3,4,7,8 — Hexaklór-dibenzo-furán (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaklór-dibenzo-furán (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaklór-dibenzo-furán (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Hexaklór-dibenzo-furán (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaklór-dibenzo-furán (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptaklór-dibenzo-furán (HpCDF) 0,01

Oktaklór-dibenzo-furán (OCDF) 0,001

Módosítás

Toxicitási egyenérték-
tényező

2,3,7,8 — Tetraklór-dibenzo-dioxin (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentaklór-dibenzo-dioxin (PeCDD) 1

1,2,3,4,7,8 — Hexaklór-dibenzo-dioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaklór-dibenzo-dioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaklór-dibenzo-dioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaklór-dibenzo-dioxin (HpCDD) 0,01

Oktaklór-dibenzo-dioxin (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetraklór-dibenzo-furán (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentaklór-dibenzo-furán (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentaklór-dibenzo-furán (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Hexaklór-dibenzo-furán (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaklór-dibenzo-furán (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaklór-dibenzo-furán (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Hexaklór-dibenzo-furán (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaklór-dibenzo-furán (HpCDF) 0,01
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1,2,3,4,7,8,9 — Heptaklór-dibenzo-furán (HpCDF) 0,01

Oktaklór-dibenzo-furán (OCDF) 0,001

3,3’,4’,5 – Triklór-bifenil (PCB 81) 0,0001

3,3’,4,4’ – Triklór-bifenil (PCB 77) 0,0001

3,3’,4,4’,5 – Pentaklór-bifenil (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5’ – Hexaklór-bifenil (PCB169) 0,01

2,3,3’,4,4’ – Pentaklór-bifenil (PCB105) 0,0001

2,3,4,4’,5 – Pentaklór-bifenil (PCB114) 0,0005

2,3’,4,4’,5 – Pentaklór-bifenil (PCB118) 0,0001

2’,3,4,4’,5 – Pentaklór-bifenil (PCB123) 0,0001

2,3,3’,4,4’– Hexaklór-bifenil (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5’ – Hexaklór-bifenil (PCB157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5’– Hexaklór-bifenil (PCB167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’ – Hexaklór-bifenil (PCB189) 0,0001

Or. it

Indokolás

A NATO (EU) és a WHO PCDD/F-re vonatkozó toxicitási egyenérték-tényezői (emberek és 
emlősök esetében) közötti különbségek a penta-CDD-khez és az oktafuránokhoz 
kapcsolódnak. A WHO-tényezők átvételével a dioxin-koncentráció tenkintetében azonos 
nyelvet beszélnénk a világ többi részével, de ugyanakkor a felsorolást a koncentráció 
kiszámítása során ki kell terjeszteni a PCDD/F-ekhez hasonló toxicitású (dioxin-jellegű) 
PCB-kre is .
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Módosítás 478
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1.1 pont – táblázat – 2 oszlop – 4 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 0,5

Or. de

Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
bizonyítottan tartható.

Módosítás 479
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1.1 pont – táblázat – 6 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

NO2 -ben kifejezett összes nitrogén-monoxid (NO) és nitrogén-
dioxid (NO2) meglévő hulladékégető művekre, amelyek névleges 
kapacitása az óránként hat tonnát meghaladja, vagy új 
hulladékégető művekre

200

Módosítás

NO2-ben kifejezett összes nitrogén-monoxid (NO) és nitrogén-
dioxid (NO2) hulladékégető művekre, amelyek névleges kapacitása 
az óránként hat tonnát meghaladja  

100

Or. de

Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
bizonyítottan tartható. Ugyanazokat az értékeket kell alkalmazni a már létező és az új 
létesítmények esetén egyaránt. Lásd a nitrogén-monoxiddal (NO) és a nitrogén-dioxiddal 
(NO2) kapcsolatos többi módosítást.
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Módosítás 480
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1.1 pont – táblázat – 7 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

NO2 -ben kifejezett összes nitrogén-monoxid (NO) és nitrogén-
dioxid (NO2) meglévő hulladék égető művekre, amelyek névleges 
kapacitása óránként legfeljebb hat tonna

400

Módosítás

NO2-ben kifejezett összes nitrogén-monoxid (NO) és nitrogén-
dioxid (NO2) hulladékégető művekre, amelyek névleges kapacitása 
óránként több, mint kettő és kevesebb, mint hat tonna 

150

Or. de

Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
bizonyítottan tartható. Ugyanazokat az értékeket kell alkalmazni a már létező és az új 
létesítmények esetén egyaránt. Lásd a nitrogén-monoxiddal (NO) és a nitrogén-dioxiddal 
(NO2) kapcsolatos többi módosítást.

Módosítás 481
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1.1 pont – táblázat – 7 a sor (új)

Módosítás

NO2-ben kifejezett összes nitrogén-monoxid (NO) és nitrogén-
dioxid (NO2) hulladékégető művekre, amelyek névleges kapacitása 
kevesebb, mint 2 tonna 

200

Or. de
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Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
bizonyítottan tartható. Ugyanazokat az értékeket kell alkalmazni a már létező és az új 
létesítmények esetén egyaránt. Lásd a nitrogén-monoxiddal (NO) és a nitrogén-dioxiddal 
(NO2) kapcsolatos többi módosítást.

Módosítás 482
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1.1 pont – táblázat – 7 b sor (új)

Módosítás

Higany (Hg) 0,05

Or. de

Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
bizonyítottan tartható.

Módosítás 483
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1,2 pont – táblázat – 2 oszlop – 1 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30 20

Or. de

Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
bizonyítottan tartható.
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Módosítás 484
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1,2 pont – táblázat – 2 oszlop – 3 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60 20

Or. de

Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
bizonyítottan tartható.

Módosítás 485
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1,2 pont – táblázat – 2 oszlop – 3 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60 20

Or. it

Indokolás

A sósav határértékének (100% félórás értékek) csökkentése figyelembe veszi az égetőművekre 
jellemző kibocsátásokat és az e szennyezőanyag 100%-os és 97%-os értékei közötti 
megalapozatlan összefüggéseket. Nincs technikai indok arra, hogy a kibocsátás csúcsértéke a 
napi átlagértékek hatszorosa legyen.
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Módosítás 486
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1,2 pont – táblázat – 2 oszlop – 5 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

200 100

Or. de

Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
bizonyítottan tartható.

Módosítás 487
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1.2 pont – táblázat – 4 sor
A Bizottság által javasolt szöveg

Hidrogén-fluorid (HF) 4 2

Módosítás

Hidrogén-fluorid (HF) 1,4 0,7

Or. de

Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
bizonyítottan tartható.

Módosítás 488
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1.2 pont – táblázat – 7 sor 
A Bizottság által javasolt szöveg
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NO2-ben kifejezett összes 
nitrogén-monoxid (NO) és 
nitrogén-dioxid (NO2) 
meglévő hulladékégető 
művekre, amelyek névleges 
kapacitása az óránként hat 
tonnát meghaladja, vagy új 
hulladékégető művekre 

400 200

Módosítás

NO2-ben mért összes 
nitrogén-monoxid (NO) és 
nitrogén-dioxid (NO2) 
hulladékégető művekre, 
amelyek névleges kapacitása 
az óránként hat tonnát 
meghaladja 

200 100

Or. de

Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
bizonyítottan tartható. Ugyanazokat az értékeket kell alkalmazni a már létező és az új 
létesítmények esetén egyaránt. Kizárólag a néveleges kapacitás tekintetében kell különbséget 
tenni. Lásd a nitrogén-monoxiddal (NO) és a nitrogén-dioxiddal (NO2) kapcsolatos többi 
módosítást.

Módosítás 489
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1.2 pont – táblázat – 7 a sor (új)

Módosítás

Higany (Hg) 0,1 0,05

Or. de

Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
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bizonyítottan tartható.

Módosítás 490
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1.2 pont – táblázat – 7 b sor (új)

Módosítás

NO2-ben mért összes 
nitrogén-monoxid (NO) és 
nitrogén-dioxid (NO2) 
hulladékégető művekre, 
amelyek névleges kapacitása 
óránként több, mint kettő és 
kevesebb, mint hat tonna 

400 200

Or. de

Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
bizonyítottan tartható. Ugyanazokat az értékeket kell alkalmazni a már létező és az új 
létesítmények esetén egyaránt. Kizárólag a néveleges kapacitás tekintetében kell különbséget 
tenni. Lásd a nitrogén-monoxiddal (NO) és a nitrogén-dioxiddal (NO2) kapcsolatos többi 
módosítást.

Módosítás 491
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1.2 pont – táblázat – 7 c sor (új)

Módosítás

NO2-ben mért összes 
nitrogén-monoxid (NO) és 
nitrogén-dioxid (NO2)
hulladékégető művekre, 
amelyek névleges kapacitása 
az óránként két tonnát 
meghaladja 

600 300
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Or. de

Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
bizonyítottan tartható. Ugyanazokat az értékeket kell alkalmazni a már létező és az új 
létesítmények esetén egyaránt. Kizárólag a néveleges kapacitás tekintetében kell különbséget 
tenni. Lásd a nitrogén-monoxiddal (NO) és a nitrogén-dioxiddal (NO2) kapcsolatos többi 
módosítást.

Módosítás 492
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 1.5 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5a. Az ammóniakibocsátás átlagos 
határértéke (mg/Nm3-ben kifejezve), 
amennyiben denitrifikálásra ammóniát, 
vagy hasonló anyagokat alkalmaznak, 
leglább harmincperces, de legfeljebb 
nyolcórás mintavételi időszakokban 
Ammónia (NH3) 5

Or. de

Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
bizonyítottan tartható.

Módosítás 493
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 rész – 2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1. A 2.2. és a 2.3. pontban meghatározott 
kibocsátási határértékek az összes szilárd 

A 2.2. és a 2.3. pontban meghatározott 
kibocsátási határértékek az összes szilárd 



PE412.329v01-00 86/114 AM\743553HU.doc

HU

anyag, a HCI, a HF, az NOx, az SO2 és a 
TOC esetében (folyamatos mérés mellett) 
napi átlagértékként, nehézfémek esetében 
pedig legalább harmincperces, de 
legfeljebb nyolcórás, dioxinok és furánok 
esetében legalább hatórás, de legfeljebb 
nyolcórás mintavételi időszakban mért 
átlagértékként értendők. Az összes  érték 
szabványosítási alapfeltétele :

anyag, a HCI, a HF, az NOx, az SO2, a Hg 
és a TOC esetében (folyamatos mérés 
mellett) napi átlagértékként, nehézfémek 
esetében pedig legalább harmincperces, de 
legfeljebb nyolcórás, dioxinok és furánok 
esetében legalább hatórás, de legfeljebb 
nyolcórás mintavételi időszakban mért 
átlagértékként értendők. Az összes  érték 
szabványosítási alapfeltétele :

Or. de

Indokolás

Az ezen irányelvre irányuló javaslattal felváltandó, hulladékok égetéséről szóló irányelv 
(2000/76/EK) értelmében, a megfelelő mérési módszerek birtokában, a nehézfémek esetében 
folyamatos méréseket kell végezni. Ez a higanyra (Hg) is vonatkozik.

Módosítás 494
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 rész – 2.2 pont – táblázat – 2 oszlop – 1 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30 20

Or. de

Indokolás

A határértéket a tudomány állásának megfelelően kell meghatározni, és ez az érték már 
bizonyítottan tartható.
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Módosítás 495
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 rész – 2.2 pont – táblázat – 2 oszlop – 5 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

500 200

Or. en

Indokolás

The current disparity in standards between Member States and types of installations 
incinerating waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions 
(i.e. in poorly performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed 
for new and existing waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes 
per hour. NOx emission level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, 
Swedish and German cement kilns.. The SNCR and SCR techniques allow for emission 
limits of NOx in ranges between 100-200mg/Nm³, already applied in German

Módosítás 496
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 rész – 2.3 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a komitológiai eljárás 
keretében harmonizált módszert dolgoz ki, 
melynek értelmében az illetékes hatóság 
kötelezi az együttégető művek számára 
annak bizonyítását, hogy a kibocsátott 
TOC és SO2 nem a hulladék elégetéséből 
származik.

Or. en

Indokolás

Módszert kell kidolgozni arra, hogy a cementégető kemencék bizonyíthassák, hogy a 
kibocsátott SO2 / TOC nem a hulladékból származik, és így kihasználhassák a mentességet. A 
módszert uniós szinten harmonizálni kell a közös alkalmazás biztosítása érdekében mind a 
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tagállamok helyi hatóságai részéről, mind pedig valamennyi együttégetést végző cementégető 
kemencére vonatkozóan. 

Módosítás 497
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 rész – 2.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3a. Ha a NOx-kibocsátás csökkentésére 
ammóniát, vagy hasonló anyagokat 
alkalmaznak, az engedélyező hatóság 
meghatározza a denitrifikálásból 
származó ammóniakibocsátás 
határértékét.

Or. de

Indokolás

A hatóságnak megfelelő határértékeket kell meghatároznia az ammóniakibocsátás 
környezetvédelem érdekében történő csökkentésére.

Módosítás 498
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 rész – 3.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1. Cproc  napi átlagértékekben kifejezve
(mg/Nm³) , hatályos 2015. december 31-ig 

3.1. Cproc  napi átlagértékekben kifejezve
(mg/Nm³) , hatályos 2013. december 31-ig

Or. en

Indokolás

A pozitív környezeti és egészségi hatásoknak a lehető leghamarabb meg kell valósulniuk, ezért 
a hulladékot együttégető művek elérhető kibocsátási határértékeinek hatálybalépési dátumát 
két évvel előbbre kell hozni.
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Módosítás 499
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 rész – 3.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1. Cproc  napi átlagértékekben kifejezve
(mg/Nm³) , hatályos 2015. december 31-ig

Cproc  napi átlagértékekben kifejezve
(mg/Nm³)

 A tüzelőberendezések névleges 
hőteljesítményének meghatározásakor a 
32. cikkben foglalt összevonási 
rendelkezések alkalmazandók.

A Cproc napi átlagértékekben (mg/Nm³) 
kifejezett értékei az V. melléklet 2. 
részében megállapított kibocsátási 
határértékekben vannak meghatározva.

Félóránkénti átlagértékekre csak a napi 
átlagértékek kiszámításakor lesz szükség.
A szilárd tüzelőanyagokra vonatkoztatott 
Ctech (O2 tartalom 6 %), a biomassza 
kivételével :

Táblázatok törlése

Or. en

Indokolás

Hulladék együttégetése esetén a keverési szabály alkalmazandó (VI. melléklet, 4. rész, 1. 
pont), amely a hulladékból és a tüzelőanyagból származó kibocsátások mért átlaga. A 
következetesség, az egyértelműség és a logika érdekében a nagy tüzelőberendezések szokásos 
működésére használatos Cproc-értékeknek meg kell egyezniük az V. mellékletben szereplő nagy 
tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékekkel. Ez a módosítás orvosolja az 
átdolgozás hiányosságát, és számos kettőzött javaslatot fog elkerülni.

Módosítás 500
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 rész – 3.1 pont – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

A szilárd tüzelőanyagokra vonatkoztatott Ctech (O2 tartalom 6 %), a biomassza kivételével :
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Szennyező 
anyagok

< 50 
MWth

50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Por 50 50 30 30

Módosítás

A szilárd tüzelőanyagokra vonatkoztatott Ctech (O2 tartalom 6 %), a biomassza kivételével :

Szennyező 
anyagok

< 50 
MWth

50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth

SO2
általában

- 850 200 200

SO2, 
amennyiben 
ugyanabból 
az országból 
származó, 

magas 
kéntartalmú 
tüzelőanyago
t használnak

- 850 400 vagy legalább 92%-
os mértékű 

kénmentesítés

400 vagy 
legalább 95%-os 

mértékű 
kénmentesítés

NOx - 400 200
300 lignit tüzelésekor 

200

Por 50 50 30 30

Or. de

Indokolás

A módosítás összhangban áll a hatályos 2000/76/EK irányelv magas természetes kéntartalmú 
tüzelőanyagokra vonatkozó rendelkezéseivel. A kénmentesítés javasolt minimális mértéke a 
műszaki teljesíthetőség határát súrolja. Lignittüzelés esetében a NOx-kibocsátási határértékek 
a 100–300MWth teljesítményű létesítményekben gazdasági szempontból elfogadható 
módszerekkel elérhetők.
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Módosítás 501
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 rész – 3.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a pont törölve

Or. en

Indokolás

Hulladék együttégetése esetén a keverési szabály alkalmazandó (VI. melléklet, 4. rész, 1. 
pont), amely a hulladékból és a tüzelőanyagból származó kibocsátások mért átlaga. A 
következetesség, az egyértelműség és a logika érdekében a nagy tüzelőberendezések szokásos 
működésére használatos Cproc-értékeknek meg kell egyezniük az V. mellékletben szereplő nagy 
tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékekkel. Ez a módosítás orvosolja az 
átdolgozás hiányosságát, és számos kettőzött javaslatot fog elkerülni.

Módosítás 502
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 rész – 3,2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cproc  napi átlagértékként megadva 
(mg/Nm³), 2016. január 1-jével kezdődő 
hatállyal

Cproc  napi átlagértékként megadva 
(mg/Nm³), 2014. január 1-jével kezdődő 
hatállyal

Or. en

Indokolás

A pozitív környezeti és egészségi hatásoknak a lehető leghamarabb meg kell valósulniuk, ezért 
a hulladékot együttégető művek elérhető kibocsátási határértékeinek hatálybalépési dátumát 
két évvel előbbre kell hozni.
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Módosítás 503
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 rész – 3.2.1 pont – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

A szilárd tüzelőanyagokra vonatkoztatott Ctech (O2 tartalom 6 %), a biomassza kivételével :

Szennyező 
anyagok

< 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400
tőzegre: 300

200 200

NOx - 300
lignitporra: 400

200 200

Por 50 30 25
tőzegre: 20

20

Módosítás

A szilárd tüzelőanyagokra vonatkoztatott Ctech (O2 tartalom 6 %), a biomassza kivételével :

Szennyező 
anyagok

< 50 
MWth

50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth

SO2
általában

- 400
tőzegre: 300

200 200

SO2, 
amennyiben 
ugyanabból 
az országból 
származó, 

magas 
kéntartalmú 
tüzelőanyago
t használnak

- 400
(tőzegre: 300)

400 vagy legalább 92%-
os mértékű 

kénmentesítés

400 vagy 
legalább 96%-os 

mértékű 
kénmentesítés

NOx - 300

lignitporra: 400

200
300 lignit tüzelésekor

200

Por 50 30 25

tőzegre: 20

20

Or. de
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Indokolás

A kénben gazdag tüzelőanyagokat használó, meglévő létesítményekben arányos ráfordítással 
nem tarthatók a SO2-kibocsátási határértékek. A kénmentesítés mértéke a műszaki 
teljesíthetőség határát súrolja. A Bizottság által javasolt NOx-kibocsátási határértékek a 100–
300MWth névleges hőteljesítményű létesítményekben nem érhetők el gazdasági szempontból 
elfogadható módszerekkel.

Módosítás 504
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 rész – 3.2.2 pont – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

A szilárd tüzelőanyagokra vonatkoztatott Ctech (O2 tartalom 6 %), a biomassza kivételével :

Szennyez
ő anyag

< 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

tőzegre: 300

200

tőzegre: 300, a 
fluidágyas tüzelés 
kivételével, ahol: 

250

150

keringtetett vagy nyomás 
alatti fluidágyas tüzelés 

esetén, illetve 
tőzegégetéskor, az összes 

egyéb fluidágyas tüzelésnél: 
200

NOx - 300

tőzegre: 250

200 150

lignitpor tüzelésekor: 200

Por 50 20 20 10

tőzegre: 20

Módosítás

A szilárd tüzelőanyagokra vonatkoztatott Ctech (O2 tartalom 6 %), a biomassza kivételével :

Szennyező 
anyag

< 50 MWth 50–100 
MWth

100–300 MWth > 300 MWth

SO2

általában

- 400

tőzegre: 300

200

tőzegre: 300, a 

150

keringtetett vagy nyomás 
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fluidágyas tüzelés 
kivételével, ahol: 250

alatti fluidágyas tüzelés 
esetén, illetve 

tőzegégetéskor, az összes 
egyéb fluidágyas 
tüzelésnél: 200

SO2, 
amennyiben 
ugyanabból 
az országból 
származó, 

magas 
kéntartalmú 
tüzelőanyago
t használnak

- 400 (tőzegre: 
300)

300 vagy legalább 92%-
os mértékű 

kénmentesítés

400 vagy legalább 96%-os 
mértékű kénmentesítés

NOx - 300

tőzegre: 250

200

lignit tüzelésekor: 300

150

lignit tüzelésekor: 200

Por 50 20 20 10

tőzegre: 20

Or. de

Indokolás

A módosítás összhangban áll a hatályos 2000/76/EK irányelv magas természetes kéntartalmú 
tüzelőanyagokra vonatkozó rendelkezéseivel. A kénmentesítés javasolt minimális mértéke a 
műszaki teljesíthetőség határát súrolja. A Bizottság által javasolt NOx-határértékek a lignitet 
használó, 100MWth-nál nagyobb teljesítményű új létesítményekben sem valósíthatók meg 
arányos erőkifejtéssel.

Módosítás 505
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 rész – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A hulladék együttégetésére használt 
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kohókra vonatkozó egyedi rendelkezések
3a.1. A keverési szabály (VI. melléklet, 4. 
rész, 1. pont) alkalmazására vonatkozó 
előírásokat a kohók esetében a 69. cikk 
(2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Aránylag nagy mennyiségű hulladékot égetnek el kohókban, azaz olyan együttégető 
művekben, amelyek nem szerepelnek e mellékletben. Ugyanakkor a kohászati égetési 
folyamatok tekintetében egyedi rendelkezéseket kell megfogalmazni.

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelvvel felváltandó, égetésre vonatkozó, hatályos irányelv 
biztosítja, hogy amennyiben az együttégető művek olyan fajtáiba kerül nagy mennyiségű 
hulladék, amely nem szerepel a mellékletben, a Bizottság módosíthatja a mellékletet.

Módosítás 506
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alábbi anyagok folyamatos mérése: 
NOx, feltéve hogy van rá megállapított 
kibocsátási határérték, CO, összes szilárd 
anyag, TOC, HCl, HF, SO2;

a) az alábbi anyagok folyamatos mérése: 
NOx, feltéve hogy van rá megállapított 
kibocsátási határérték, CO, összes szilárd 
anyag, TOC, HCl, HF, SO2, Hg;

Or. de

Indokolás

Az égetésre vonatkozó, hatályos irányelv alapján, a megfelelő mérési módszerek birtokában, a 
nehézfémek esetében folyamatos méréseket kell végezni. Ez a higanyra (Hg) is vonatkozik.
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Módosítás 507
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.5 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5. Az illetékes hatóságok eltekinthetnek a 
HCl, a HF és az SO2 folyamatos mérésének 
kötelezettségétől a hulladékégető vagy -
együttégető művekben csak a 2.1.c) 

pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva  , illetve engedélyezhetik a mérés 
mellőzését , ha az üzemeltető bizonyítani 
tudja, hogy ezen szennyező anyagok 
kibocsátása semmilyen körülmények 
között nem haladhatja meg az előírt 
kibocsátási határértékeket.

2.5. Az illetékes hatóságok eltekinthetnek a 
HCl, a HF és az SO2 folyamatos mérésének 
kötelezettségétől a hulladékégető vagy -
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, ha az üzemeltető bizonyítani tudja, 
hogy ezen szennyező anyagok kibocsátása 
semmilyen körülmények között nem 
haladhatja meg az előírt kibocsátási 
határértékeket.

Or. en

Indokolás

Egy ilyen javaslat káros hatással lenne a hulladék mint tüzelőanyag elégetésére, mivel az 
érintett berendezések soha nincsenek abban a helyzetben, hogy „bizonyíthassák”, hogy 
kibocsátásaik nem lesznek magasabbak az előírt kibocsátási határértékeknél, még akkor sem, 
ha végül ez következik be, míg a nem hulladékot égető berendezések esetleg képesek ezt 
bizonyítani. Ebből következően a hulladékot égető berendezések hátrányos 
megkülönböztetésnek vannak kitéve.

Módosítás 508
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.5 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5. Az illetékes hatóságok eltekinthetnek a 
HCl, a HF és az SO2 folyamatos mérésének 
kötelezettségétől a hulladékégető vagy -
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, illetve engedélyezhetik a mérés 
mellőzését, ha az üzemeltető bizonyítani 

2.5. Az illetékes hatóságok eltekinthetnek a 
HCl, a HF és az SO2 folyamatos mérésének 
kötelezettségétől a hulladékégető vagy -
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, ha az üzemeltető bizonyítani tudja, 
hogy ezen szennyező anyagok kibocsátása 
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tudja, hogy ezen szennyező anyagok 
kibocsátása semmilyen körülmények 
között nem haladhatja meg az előírt 
kibocsátási határértékeket. 

semmilyen körülmények között nem 
haladhatja meg az előírt kibocsátási 
határértékeket.

Or. fr

Indokolás

A 2.5. pontban említett gázok esetében nem lehet teljesen eltekinteni a mérési 
követelményektől. Nem biztosítható, hogy a meghatározott határértékeket mindig be fogják 
tartani: ezáltal pedig legalább az időszakos méréseket lehetővé kell tenni. NOx-okat azonban 
folyamatosan mérni kell, mivel a levegő minőségét és az egészséget is veszélyeztetik.

Módosítás 509
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.5 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5. Az illetékes hatóságok eltekinthetnek a 
HCl, a HF és az SO2 folyamatos 
mérésének kötelezettségétől a 
hulladékégető vagy - együttégető 
művekben csak a 2.1.c) pontban 
meghatározott időszakos mérést előírva  , 
illetve engedélyezhetik a mérés 
mellőzését , ha az üzemeltető bizonyítani 
tudja, hogy ezen szennyező anyagok 
kibocsátása semmilyen körülmények 
között nem haladhatja meg az előírt 
kibocsátási határértékeket.

2.5. Az illetékes hatóságok eltekinthetnek a 
HCl, a HF és az SO2 folyamatos mérésének 
kötelezettségétől a hulladékégető vagy -
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, ha az üzemeltető bizonyítani tudja, 
hogy ezen szennyező anyagok kibocsátása 
semmilyen körülmények között nem 
haladhatja meg az előírt kibocsátási
határértékeket.

Or. en

Indokolás

Ellenőrzés nélkül nem biztosítható, hogy a hulladék sokfélesége és az eseteleges klorid-, 
fluorid- és kénszennyeződések miatt a hulladékégetés ne járjon a kibocsátási határértékeket 
meghaladó HCl-, HF-, SO2- és NOx-kibocsátással. Amennyiben a hulladék nem homogén 
termelési forrásból származik, mindig folyamatos méréseket kell végezni. Az ellenőrzés 
minősége nagy mértékben függ a hulladék mintavételétől, ezért a különböző forrásokból 
származó kevert hulladék gyenge minőségű mintához vezet.
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Módosítás 510
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.5 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5. Az illetékes hatóságok eltekinthetnek a 
HCl, a HF és az SO2 folyamatos 
mérésének kötelezettségétől a 
hulladékégető vagy - együttégető 
művekben csak a 2.1.c) pontban 
meghatározott időszakos mérést előírva  , 
illetve engedélyezhetik a mérés 
mellőzését , ha az üzemeltető bizonyítani 
tudja, hogy ezen szennyező anyagok 
kibocsátása semmilyen körülmények 
között nem haladhatja meg az előírt 
kibocsátási határértékeket.

2.5. Az illetékes hatóságok eltekinthetnek a 
HCl, a HF és az SO2 folyamatos mérésének 
kötelezettségétől a hulladékégető vagy -
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, ha az üzemeltető bizonyítani tudja, 
hogy ezen szennyező anyagok kibocsátása 
semmilyen körülmények között nem 
haladhatja meg az előírt kibocsátási 
határértékeket.

Or. en

Indokolás

A HCl, a HF és a SO2 ellenőrzése alóli mentességnek a kibocsátások minősége alapján 
történő biztosítása a hulladék égetésére vagy együttégetésére nem realisztikus.  Nem 
biztosítható, hogy a hulladék sokfélesége és az eseteleges klorid-, fluorid- és 
kénszennyeződések miatt a hulladékégetés valamely pillanatban ne járjon a kibocsátási 
határértékeket meghaladó HCl-, HF-, és SO2-kibocsátással.

Módosítás 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.5 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5. Az illetékes hatóságok eltekinthetnek a 
HCl, a HF és az SO2 folyamatos 
mérésének kötelezettségétől a 
hulladékégető vagy - együttégető 
művekben csak a 2.1.c) pontban 

2.5. Az illetékes hatóságok eltekinthetnek a 
HCl, a HF és az SO2 folyamatos mérésének 
kötelezettségétől a hulladékégető vagy -
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos mérést 
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meghatározott időszakos mérést előírva  , 
illetve engedélyezhetik a mérés 
mellőzését , ha az üzemeltető bizonyítani 
tudja, hogy ezen szennyező anyagok 
kibocsátása semmilyen körülmények 
között nem haladhatja meg az előírt 
kibocsátási határértékeket.

előírva, illetve engedélyezhetik a mérés 
mellőzését, ha az üzemeltető bizonyítani 
tudja, hogy ezen szennyező anyagok 
kibocsátása – a műszaki ismeretek és a 
szakértők véleménye alapján – semmilyen 
körülmények között nem haladhatja meg az 
előírt kibocsátási határértékeket.

Or. en

Indokolás

A kisebb, többnyire kis- és középvállalkozások által üzemeltetett égetőművek ellenőrzés alóli 
felmentését nem kellene a létező művekre korlátozni. 

Annak megítélése, hogy az előírt értékek betartásra kerülnek-e, a szakemberek elemzésétől 
függ, és műszaki ismereteken alapul. Az első albekezdés ilyen módosítása az eljárási 
szabályzat 80a. cikke szerint elfogadható, mivel a VI. melléklet 6. része 2.5. pontjának két 
albekezdése között szoros kapcsolat van.

Módosítás 512
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.5 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5. Az illetékes hatóságok eltekinthetnek a 
HCl, a HF és az SO2 folyamatos mérésének 
kötelezettségétől a hulladékégető vagy -
együttégető művekben csak a 2.1.c) 

pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, illetve engedélyezhetik a mérés 
mellőzését, ha az üzemeltető bizonyítani 
tudja, hogy ezen szennyező anyagok 
kibocsátása semmilyen körülmények 
között nem haladhatja meg az előírt 
kibocsátási határértékeket.

2.5. Az illetékes hatóságok eltekinthetnek a 
HCl, a HF és az SO2 folyamatos mérésének 
kötelezettségétől a hulladékégető vagy -
együttégető művekben csak a 2.1.c) 

pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, illetve engedélyezhetik a mérés 
mellőzését, ha az üzemeltető az érintett 
hulladék minőségével kapcsolatos 
információk alapján bizonyítani tudja, 
hogy ezen szennyező anyagok kibocsátása 
semmilyen körülmények között nem 
haladhatja meg az előírt kibocsátási 
határértékeket.

Or. en
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Indokolás

Az ellenőrzéssel kapcsolatos előírások csökkentését megfelelően alá kell támasztani. A 
követelmények teljesítésének biztosítása érdekében e létesítményeket véletlenszerűen kell 
vizsgálni.

Módosítás 513
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.5 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok eltekinthetnek az 
NOx folyamatos mérésének 
kötelezettségétől az óránként 6 tonnánál 
kisebb névleges teljesítményű meglévő 
hulladékégető művekben vagy hulladék-
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, ha az üzemeltető a kérdéses 
hulladék minőségére, az alkalmazott 
technológiákra és a kibocsátás ellenőrzési 
eredményeire vonatkozó adatokkal 
bizonyítani tudja, hogy az NOx-kibocsátás 
szintje semmilyen körülmények között 
nem haladhatja meg az előírt kibocsátási 
határértékeket.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 2.5. pont első albekezdéséhez fűzött indokolást.
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Módosítás 514
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.5 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok eltekinthetnek az 
NOx folyamatos mérésének 
kötelezettségétől az óránként 6 tonnánál 
kisebb névleges teljesítményű meglévő 
hulladékégető művekben vagy hulladék-
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, ha az üzemeltető a kérdéses 
hulladék minőségére, az alkalmazott 
technológiákra és a kibocsátás ellenőrzési 
eredményeire vonatkozó adatokkal 
bizonyítani tudja, hogy az NOx-kibocsátás 
szintje semmilyen körülmények között 
nem haladhatja meg az előírt kibocsátási 
határértékeket.

törölve

Or. fr

Indokolás

E módosítás összhangban áll a 2.5. pont első albekezdéséhez fűzött módosítással.

Módosítás 515
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.5 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok eltekinthetnek az 
NOx folyamatos mérésének 
kötelezettségétől az óránként 6 tonnánál 
kisebb névleges teljesítményű meglévő 
hulladékégető művekben vagy hulladék-
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, ha az üzemeltető a kérdéses 

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 
többféle forrásból származó, kevert 
hulladék esetében, mert ekkor folyamatos 
mérések szükségesek.
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hulladék minőségére, az alkalmazott 
technológiákra és a kibocsátás ellenőrzési 
eredményeire vonatkozó adatokkal 
bizonyítani tudja, hogy az NOx-kibocsátás 
szintje semmilyen körülmények között 
nem haladhatja meg az előírt kibocsátási 
határértékeket.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2.5. pont első albekezdéséhez fűzött indokolást.

Módosítás 516
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.5 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok eltekinthetnek az 
NOx folyamatos mérésének 
kötelezettségétől az óránként 6 tonnánál 
kisebb névleges teljesítményű meglévő 
hulladékégető művekben vagy hulladék-
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, ha az üzemeltető a kérdéses 
hulladék minőségére, az alkalmazott 
technológiákra és a kibocsátás ellenőrzési 
eredményeire vonatkozó adatokkal 
bizonyítani tudja, hogy az NOx-kibocsátás 
szintje semmilyen körülmények között 
nem haladhatja meg az előírt kibocsátási 
határértékeket.

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 
többféle forrásból származó, kevert 
hulladék esetében, mert ekkor folyamatos 
mérések szükségesek.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2.5. pont első albekezdéséhez fűzött indokolást.
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Módosítás 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.5 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok eltekinthetnek az 
NOx folyamatos mérésének 
kötelezettségétől az óránként 6 tonnánál 
kisebb névleges teljesítményű meglévő
hulladékégető művekben vagy hulladék-
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, ha az üzemeltető a kérdéses 
hulladék minőségére, az alkalmazott 
technológiákra és a kibocsátás ellenőrzési 
eredményeire vonatkozó adatokkal 
bizonyítani tudja, hogy az NOx-kibocsátás 
szintje semmilyen körülmények között 
nem haladhatja meg az előírt kibocsátási 
határértékeket.

Az illetékes hatóságok eltekinthetnek az 
NOx folyamatos mérésének 
kötelezettségétől az óránként 6 tonnánál 
kisebb névleges teljesítményű 
hulladékégető művekben vagy hulladék-
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, ha az üzemeltető a kérdéses 
hulladék minőségére, az alkalmazott 
technológiákra és a kibocsátás ellenőrzési 
eredményeire vonatkozó adatokkal 
bizonyítani tudja, hogy az NOx-kibocsátás 
szintje – a műszaki ismeretek és a 
szakértők véleménye alapján – semmilyen 
körülmények között nem haladhatja meg az 
előírt kibocsátási határértékeket.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2.5. pont első albekezdéséhez fűzött indokolást.

Módosítás 518
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.5 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok eltekinthetnek az 
NOx folyamatos mérésének 
kötelezettségétől az óránként 6 tonnánál 
kisebb névleges teljesítményű meglévő 
hulladékégető művekben vagy hulladék-
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, ha az üzemeltető a kérdéses 
hulladék minőségére, az alkalmazott 

Az illetékes hatóságok eltekinthetnek az 
NOx folyamatos mérésének 
kötelezettségétől az óránként 6 tonnánál 
kisebb névleges teljesítményű meglévő 
hulladékégető művekben vagy hulladék-
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos 
szúrópróbaszerű mérést előírva, ha az 
üzemeltető a kérdéses hulladék 
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technológiákra és a kibocsátás ellenőrzési 
eredményeire vonatkozó adatokkal 
bizonyítani tudja, hogy az NOx-kibocsátás 
szintje semmilyen körülmények között 
nem haladhatja meg az előírt kibocsátási 
határértékeket.

minőségére, az alkalmazott technológiákra 
és a kibocsátás ellenőrzési eredményeire 
vonatkozó adatokkal bizonyítani tudja, 
hogy az NOx-kibocsátás szintje semmilyen 
körülmények között nem haladhatja meg az 
előírt kibocsátási határértékeket. Az 
engedélyezési feltételek megszegése esetén 
az illetékes hatóság folyamatos méréseket 
ír elő.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2.5. pont első albekezdéséhez fűzött indokolást.

Módosítás 519
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.6. Az illetékes hatóság a nehézfémek, 
dioxinok és furánok vonatkozásában  az 
alábbi esetekben  engedélyezheti a 
mérések évi két alkalomra való 
csökkentését vagy teljes mellőzését  :

törölve

a) ha a hulladékégetésből vagy -
együttégetésből származó kibocsátás 

minden körülmények között  a kibocsátási 
határérték 50%-a alatt marad ;
b) az égetésre vagy együttégetésre szánt 
hulladék csak nem veszélyes hulladékok 
olyan meghatározott és kiválogatott 
éghető frakcióiból áll, amelyek 
hasznosításra és bizonyos tulajdonságok 
felmutatására nem alkalmasak, és 
amelyeket a c) pontban említett vizsgálat 
alapján jobban meghatároznak;
c) az üzemeltető a kérdéses hulladék 
minőségére, az alkalmazott 
technológiákra és a kibocsátás ellenőrzési 
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eredményeire vonatkozó adatok alapján
bizonyítani tudja , hogy a kibocsátás 
minden körülmények között jelentősen 
alatta marad a nehézfémekre, dioxinokra 
és furánokra  előírt kibocsátási 
határértékeknek ;

Or. en

Indokolás

Felelőtlen a nehézfém-, dioxin- és furánkibocsátásra vonatkozó mérések elhagyásának 
engedélyezése. A jelenlegi ellenőrzési előírások az üzemórák csupán 0,2%-át ellenőrzik, 
figyelmen kívül hagyva az indítási és leállási időszakokat, mivel ezek nem nyújtanak 
megbízható mintát az égetőművek által kibocsátott szennyezőanyagokból. Ennek az 
irányelvnek lépést kellene tartania az ellenőrzés céljára alkalmazandó műszaki eszközök 
fejlődésével.

Módosítás 520
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.6. Az illetékes hatóság a nehézfémek, 
dioxinok és furánok vonatkozásában  az 
alábbi esetekben engedélyezheti a 
mérések évi két alkalomra való 
csökkentését vagy teljes mellőzését: 

Az illetékes hatóság a nehézfémek, 
dioxinok és furánok vonatkozásában 
rendszeres méréseket, a halogénezett 
dioxinek esetében pedig időszakos 
mintavételt ír elő. A rendszeres mérések 
helyett, az alábbi esetekben évi két mérés 
alkalmazható:

Or. en

Indokolás

Meglehetősen felelőtlen a nehézfém-, dioxin- és furánkibocsátásra vonatkozó mérések 
elhagyásának engedélyezése. A jelenlegi ellenőrzési előírások az üzemórák csupán 0,2%-át 
ellenőrzik, figyelmen kívül hagyva az indítási és leállási időszakokat, mivel ezek nem 
nyújtanak megbízható mintát az égetőművek által kibocsátott szennyezőanaygokból. Ennek az 
irányelvnek lépést kellene tartani az ellenőrzés céljára alkalmazandó műszaki eszközök 
fejlődésével. Továbbá az égetőművekben termelődő dioxinok közül jelenleg kizárólag a 
klórozott vegyületekből vesznek mintát. Az egyéb halogénezett és a vegyes klór-bróm 
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vegyületek például teljesen figyelmen kívül maradnak.

Módosítás 521
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.6. Az illetékes hatóság a nehézfémek, 
dioxinok és furánok vonatkozásában az 
alábbi esetekben engedélyezheti a 
mérések évi két alkalomra való 
csökkentését vagy teljes mellőzését:

2.6. Az illetékes hatóság a nehézfémek
összességének folyamatos mérésére 
fordított évi 6 hónapos vizsgálati 
időszaknál rövidebb, évente legalább 3 
hónapos vizsgálati időszakot is 
engedélyezhet. Az illetékes hatóság a
dioxinok és furánok folyamatos 
mintavétele helyett, évi négy alkalommal 
történő 14 napos mintavételi és mérési 
vizsgálatot engedélyezhet az alábbi 
esetekben: 

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok számára biztosítani kell a jogot, hogy az üzemeltetőknek a hulladékok 
minőségéről szóló jelentéseitől függetelenül mérhessék a levegőbe kibocsátott nehézfémeket, 
dioxinokat és a furánokat. A hulladék minőségének ellenőrzése nem jelent megbízható 
mechanizmust a veszélyes kibocsátások elkerülésére, mivel nem kizárható a kevert hulladék 
keletkezésének kockázata, és nem nyerhető megbízható bizonyíték a különböző forrásokból 
származó, kevert hulladék esetében.

Módosítás 522
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.6. Az illetékes hatóság a nehézfémek,
dioxinok és furánok vonatkozásában az 
alábbi esetekben engedélyezheti a mérések

2.6. Az illetékes hatóság a nehézfémek
összességének folyamatos mérésére 
fordított évi 6 hónapos vizsgálati 
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évi két alkalomra való csökkentését vagy 
teljes mellőzését:

időszaknál rövidebb, évente legalább 3 
hónapos vizsgálati időszakot is 
engedélyezhet; valamint a dioxinok és 
furánok folyamatos mintavétele helyett, évi 
négy alkalommal történő 14 napos 
mintavételi és mérési vizsgálatot
engedélyezhet az alábbi esetekben:

Or. en

Indokolás

Elfogadhatalan, hogy az üzemeltetőknek a hulladékok minőségéről szóló jelentései alapján 
elhagyható legyen a levegőbe kibocsátott nehézfémek, dioxinok és a furánok mérése. Ha 
megszűnik az ellenőrzés, két feltétel válik feleslegessé, mivel nem áll rendelkezésre a 
kibocsátások értékeléséhez szükséges információ. A hulladék minőségének ellenőrzése nem 
jelent megbízható mechanizmust a veszélyes kibocsátások elkerülésére, mivel nem kizárható a 
kevert hulladék keletkezése. Az ellenőrzés elhagyásával a kibocsátosok növekedése nem tűnne 
fel.

Módosítás 523
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.6 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az üzemeltető a kérdéses hulladék 
minőségére, az alkalmazott technológiákra 
és a kibocsátás ellenőrzési eredményeire 
vonatkozó adatok alapján bizonyítani tudja, 
hogy a kibocsátás minden körülmények 
között jelentősen alatta marad a 
nehézfémekre, dioxinokra és furánokra 
előírt kibocsátási határértékeknek;

c) az üzemeltető a kérdéses hulladék 
minőségére, az alkalmazott technológiákra 
és a kibocsátás ellenőrzési eredményeire 
vonatkozó adatok alapján bizonyítani tudja, 
hogy a kibocsátás minden körülmények 
között jelentősen alatta marad a 
nehézfémekre, dioxinokra és furánokra 
előírt kibocsátási határértékeknek; az adott 
hulladék minősége a 47. cikk (4a) 
bekezdése szerinti előírások teljesítésével 
bizonyítható;

Or. de

Indokolás

Lásd a 47.cikk (4a) bekezdéséhez (új) és a VI. melléklet 9. részéhez (új) fűzött módosításokat.
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Módosítás 524
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 rész – 2.6 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az üzemeltetőnek bizonyítéka van 
arra, hogy sem elektronikai hulladékot, 
sem klórozott vegyületet nem kezel

Or. en

Indokolás

A klórozott vegyületek égetése során termelődik a legtöbb dioxin, míg az elektronikai 
hulladékok jelentik a nehézfémek egyik fő forrását; következésképpen ilyen hulladékokat nem 
szabad olyan hulladékégető művekben elégetni, ahol nem végeznek dioxinra és nehézfémekre 
vonatkozó méréseket.

Módosítás 525
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 8 rész – 1.1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szén-monoxid esetében (CO): d) szén-monoxid esetében (CO):

-i. az év folyamán mért napi átlagértékek 
97%-a nem haladja meg a 3. rész 1.5.a) 
pontjában meghatározott kibocsátási 
határértékeket;

i. hulladékégető művek esetében: i. nem veszélyes hulladékot égető 
hulladékégető művek esetében:

- az év folyamán mért napi átlagértékek 
97%-a nem haladja meg a 3. rész 1.5.a) 
pontjában meghatározott kibocsátási 
határértékeket;
és és
- bármely 24 órás időszak alatt mért 
tízperces átlagértékek legalább 95%-a, 
illetve ugyanazon időszakban a félórás 

– bármely 24 órás időszak alatt mért 
tízperces átlagértékek legalább 95%-a, 
illetve ugyanazon időszakban a félórás 
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átlagértékek egyike sem haladja meg a 3. 
rész 1.5. pontjának b) és c) alpontjában 
meghatározott kibocsátási határértékeket

átlagértékek egyike sem haladja meg a 3. 
rész 1.5. pontjának b) és c) alpontjában 
meghatározott kibocsátási határértékeket

i.a) veszélyes hulladékot égető 
hulladékégető művek esetében:
– az egy hónap alatt mért tízperces 
átlagértékek legalább 95%-a, illetve 
bármely 24 órás időszak alatt mért félórás 
átlagértékek egyike sem haladja meg a 3. 
rész 1.5. pontjának b) és c) alpontjában 
meghatározott kibocsátási határértékeket

ii. hulladék-együttégető művek esetében: 
teljesülnek a 4. részben foglalt előírások.

ii. hulladék-együttégető művek esetében: 
teljesülnek a 4. részben foglalt előírások.

Or. en

Indokolás

A veszélyes hulladékot égető hulladékégetők más problémákkal szembesülnek, mint a 
kommunális hulladékot égetők, mivel a hulladék többféle lehet és az eljárás is más (a 
forgókemencék használata miatt).  A kommunális hulladékot égető hulladékégető művekre – a 
veszélyes hulladékot égetőkkel szemben – nem jellemző a CO-kibocsátás hirtelen megugrása. 
Ezért indokolt, hogy az átlagos kibocsátási határértéket hosszabb időszak alatt mérjék.

Módosítás 526
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 8 rész – 1.1 pont – d pont – i a alpont(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) veszélyes hulladékot égető 
hulladékégető művek esetében:

– az összes tízperces átlagértékek legalább 
95%-a, illetve bármely 24 órás időszak 
alatt mért félórás átlagértékek egyike sem 
haladja meg a 3. rész 1.5. pontjának b) és 
c) alpontjában meghatározott kibocsátási 
határértékeket;

Or. fr
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Indokolás

A veszélyes hulladékot égető hulladékégető műben az eljárás, a létesítmény üzemeltetése, 
valamint a kezelt hulladékok sokfélesége rövid időszakokra a CO-kibocsátás ugrásszerű 
megnövekedését okozhatja, míg hosszú távon a CO-kibocsátás jóval a határérték alatt marad. 
Következésképpen, kizárólag a technikai megfontolások miatt, a tízperces CO-értékek 
megfelelőségét 24 óránál hosszabb időszakokban kell mérni.

Módosítás 527
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 8 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. rész
Hulladék-együttégető művekben égetendő 

hulladékokra vonatkozó előírások
A Bizottság meghatározza az együttégető 
művekben elégetendő hulladékra 
vonatkozó beviteli határértékeket, 
valamint az ezeknek való megfelelésre és 
ellenőrzésre vonatkozó előírásokat. Ennek 
során tiszteletben tartja a CEN-
szabványokat.
Ezeket az intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

Lásd a 47.cikk (4a) (új) bekezdéséhez fűzött módosítást.

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.



AM\743553HU.doc 111/114 PE412.329v01-00

HU

Módosítás 528
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – 5 rész – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben festékbevonatokat, 
lakkokat, ragasztókat vagy 
nyomdafestékeket alkalmaznak, a 
következő terv használható. Ahol ez a terv 
nem megfelelő, az illetékes hatóság 
engedélyezheti az üzemeltetőnek olyan 
tetszőleges alternatív terv alkalmazását, 
amellyel a 2. és 3. részben ismertetett 
kibocsátási határértékek alkalmazásával 
egyenértékű kibocsátáscsökkentés érhető 
el. A terv elkészítése során a következő 
tényezőket kell figyelembe venni:

1. Amennyiben festékbevonatokat, 
lakkokat, ragasztókat vagy 
nyomdafestékeket alkalmaznak, a 
következő terv használható. Más ipari 
tevékenységek esetében, vagy ahol ez a 
terv nem megfelelő, az illetékes hatóság 
engedélyezheti az üzemeltetőnek olyan 
tetszőleges alternatív terv alkalmazását, 
amellyel a 2. és 3. részben ismertetett 
kibocsátási határértékek alkalmazásával 
egyenértékű kibocsátáscsökkentés érhető 
el. A terv elkészítése során a következő 
tényezőket kell figyelembe venni:

Or. en

Indokolás

A csökkentési terv alkalmazási körét nem kellene a felsorolt példákra korlátozni, hanem más 
ipari tevékenységekre is ki kellene terjeszteni. Ez az eredeti, illékony szerves vegyületekről 
szóló irányelvben (1999/13/EK) is egyértelmű volt, és ebben az irányelvben is egyértelművé 
kell tenni.

Módosítás 529
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – 5 rész – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben festékbevonatokat, 
lakkokat, ragasztókat vagy 
nyomdafestékeket alkalmaznak, a 
következő terv használható. Ahol ez a terv 
nem megfelelő, az illetékes hatóság 

1. Amennyiben festékbevonatokat, 
lakkokat, ragasztókat vagy 
nyomdafestékeket alkalmaznak, a 
következő terv használható. Más ipari 
tevékenységek esetében, vagy ahol ez a 
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engedélyezheti az üzemeltetőnek olyan 
tetszőleges alternatív terv alkalmazását, 
amellyel a 2. és 3. részben ismertetett 
kibocsátási határértékek alkalmazásával 
egyenértékű kibocsátáscsökkentés érhető 
el. A terv elkészítése során a következő 
tényezőket kell figyelembe venni:

terv nem megfelelő, az illetékes hatóság 
engedélyezheti az üzemeltetőnek olyan 
tetszőleges alternatív terv alkalmazását, 
amellyel a 2. és 3. részben ismertetett 
kibocsátási határértékek alkalmazásával 
egyenértékű kibocsátáscsökkentés érhető 
el. A terv elkészítése során a következő 
tényezőket kell figyelembe venni:

Or. en

Indokolás

E bekezdést hozzá kell igazítani az ipari kibocsátások csökkentési tervére vonatkozó 54. 
cikkhez.

Módosítás 530
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 2 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Akut toxicitás szempontjából a 
kibocsátási területeken általában 
megtalálható bizonyos puhatestű, rákféle, 
hal- és planktonfajokat kell vizsgálni.
Ezen túlmenően, az apró tengeri rákfajok 
(Artemia salina) mintáin is vizsgálatokat 
kell végezni  . Akut toxicitás 
szempontjából a kibocsátási területeken 
általában megtalálható bizonyos 
puhatestű, rákféle, hal- és 
planktonfajokat kell vizsgálni  . Ezen 
túlmenően, az apró tengeri rákfajok 
(Artemia salina) mintáin is vizsgálatokat 
kell végezni  .

(1) Akut toxicitás szempontjából a 
kibocsátási területekre jellemző fajokat
kell vizsgálni.

Or. en

Indokolás

Az élő egyedek vizsgálatát csökkenteni kell, ami úgy valósítható meg, ha csak a kibocsátási 
terület szempontjából fontos fajokat vizsgálják. Az apró tengeri rákfajok vizsgálata felesleges 
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olyan terülteken, ahol a kibocsátás nem sós vízbe történik.

Módosítás 531
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 3 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A köbméterenkénti 
tömegkoncentrációban (Nm3) kifejezett 
kibocsátási határértékek kiszámításának 
alapja  273,15 K hőmérséklet, 101,3 kPa 
nagyságú nyomás és a füstgázok 
vízgőztartalmának korrekciója. 

1. A köbméterenkénti 
tömegkoncentrációban (Nm3) kifejezett 
kibocsátási határértékek kiszámításának 
alapja 273,15 K hőmérséklet, 101,3 kPa 
nagyságú nyomás. 

Or. en

Indokolás

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume(concentration) term has been much reduced.  
The proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for 
drying and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic 
for quantitative continuous monitoring. 

Módosítás 532
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 3 rész – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b)  Hulladéksav töményítését végző 
létesítmények esetében  500 mg/Nm3

óránkénti átlagként  ;

törölve

Or. en
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Indokolás

A 92/112/EGK hulladéksav töményítésére vonatkozó 500mg/Nm3 határértékét soha nem 
alkalmazták az iparban, és nem világos, mely tevékenységekre kellene ezt alkalmazni. Az ipari 
BREF-dokumentumban nem szerepel kapcsolódó határérték.

Módosítás 533
Péter Olajos

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E kibocsátási határértékek azonban – adott 
esetben – nem haladhatják meg a 14. cikk 
(1a) bekezdésében meghatározott 
kibocsátási határértékeket.

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

Or. en

Indokolás

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most 
often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Annexes.
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