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Tárgy: az ipari kibocsátásokról (azaz a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról (átdolgozás)
(COM(2007)844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

A jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i 
intézményközi megállapodás értelmében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi 
szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett összes 
javaslatot.

Tájékoztatásul mellékeljük a tanácsadó munkacsoport véleményét a fenti javaslatról.

A Jogi Bizottság a szövegről előreláthatólag 2008. június 26-i ülésén nyilvánít véleményt.
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JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2008. május 5.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: EURÓPAI PARLAMENT
TANÁCS
BIZOTTSÁG

az ipari kibocsátásokról (azaz a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
COM(2007) végleges (2007.12.21.) – 2007/0286 (COD)

Tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i 
intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2008. január 16-án, 22-
én, 24-én és 31-én, valamint február 13-án és április 3-án azzal a szándékkal ült össze, hogy 
megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fent nevezett javaslatot.

Ezen ülések alkalmával1, a titán-dioxid-iparból származó hulladékról szóló 1978. február 20-i 
78/176/EGK tanácsi irányelv, a titándioxid-iparból származó hulladék által érintett környezeti 
elemek felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó eljárásokról szóló 1982. december 3-i 
82/883/EGK tanácsi irányelv, a titán-dioxid-ipar hulladékai által okozott szennyezés 
csökkentésére és lehetséges megszüntetésére kidolgozott programok közelítését szolgáló 
eljárásokról szóló 1992. december 15-i 92/112/EGK tanácsi irányelv, a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi 
irányelv, a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő 
felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 
1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelv, a hulladékok égetéséről szóló 2000. 
december 4-i 2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a nagy 
tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának 
korlátozásáról szóló 2001. október 23-i 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
átdolgozására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálatát 
követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel a következőket állapította meg. 

1) Megállapításra került, hogy az átdolgozási javaslat jogalkotó hatósághoz történő benyújtása 
óta a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 1996. szeptember 

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, és a 

csoport a kérdéses szöveg eredeti, angol nyelvű változata alapján dolgozott.
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24-i 96/61/EK tanácsi irányelvet visszavonták, és helyébe a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (kodifikált változat)1 lépett. Ennek következtében az átdolgozott változatban 
a 96/61/EK irányelvre történő valamennyi hivatkozást a 2008/1/EK irányelvre történő 
hivatkozásként kell érteni.

2) az átdolgozott változat szövegében az alábbi részeket a lényegi változtatásra utaló szürke 
kiemeléssel kellett volna jelölni:
- a 3. cikk (5) bekezdésében a „Kibocsátási határértékeket anyagok egyes csoportjára, 
családjára vagy kategóriáira is meg lehet határozni” szövegrész, amelyet kettős áthúzással 
jelöltek;
- a 4. cikk (2) bekezdés első albekezdésében a „vagy különböző telephelyeken” szavak;
- a 9. cikk (2) bekezdés második albekezdésében a „vagy a környezetre” szavak (amelyek 
kiigazításra utaló nyilak között szerepelnek);
- a 35. cikk (1) bekezdésének utolsó mondata „A tagállamok előírhatják, hogy ezen ellenőrzés 
költsége az üzemeltetőt terhelje.” (amely kettős áthúzással szerepel);
- a 43. cikk (2) bekezdésének utolsó mondata „A kalibrációt legalább háromévente, a 
referenciamódszerekkel végrehajtott párhuzamos vizsgálatok segítségével kell végezni.” 
(amely kettős áthúzással szerepel;
- az I. melléklet 1.4. pontjában a „Szén” (kettős áthúzással jelezve) és a „tüzelőanyagok” 
szavak;
- az I. mellékletben az 5.1. pont h) és k) alpontjának teljes szövege;
- az I. mellékletben a 6.4. pont b)(ii) alpontjában a „negyedéves átlag alapján” kifejezés 
(kettős áthúzással jelölve);
- az V. melléklet 1. részének 2. pontjában a „Szén és lignit”, „Biomassza” és „Tőzeg” szavak;
- az V. melléklet, 1. rész 5. pontjának (4) megjegyzésében az „és CO” szavak.

3) a 3. cikk (26) bekezdésében az „amennyiben” kifejezést kiigazításra utaló nyilak között 
kellett volna szerepeltetni.

4) Megállapították, hogy a 26. cikk (3) bekezdésének bevezető részében az „a megfelelő 
eljárásokkal összhangban tájékoztatja a nyilvánosságot”, illetve az „és” szavak hibásan 
szerepelnek kettős áthúzással. Az említett kifejezéseket vissza kell emelni a szövegbe, a 
bevezető rész tehát a következőképpen hangzik: „Az engedély megadására, újraértékelésére 
vagy frissítésére, illetve az általánosan kötelező erejű szabályok elfogadására vagy 
frissítésére vonatkozó határozat meghozatalát követően a hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a nyilvánosságot és a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja a következő 
információkat:”.

5) A 38. cikk (2) bekezdés a) pontjának i. alpontjában a „3. cikk (21) bekezdésére” való 
hivatkozás helyébe a 3. cikk (20) bekezdésére való hivatkozás lép.

6) A 47. cikk (4) bekezdésének b) pontjában a „vagy együttégetését” szavakat a kiigazításra 
utaló nyilak között kellett volna szerepeltetni.

7) Az V. melléklet 1. részének 4. pontjában a kettős áthúzással jelölt szöveget megelőző „(2)” 

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
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jelet is kettős áthúzással kellett volna szerepeltetni.

8) Az V. melléklet 3. részének 3. pontjában az angol változatban a „per” szót a kiigazításra 
utaló nyilak között kellett volna szerepeltetni (a „once” szóval együtt).

9) A VI. melléklet 3. részének 1. pontjában az „5. rész 2.7. pontjában” hivatkozást a „6. rész 
2.7. pontjában” hivatkozással kellett volna kiigazítani.

A javaslat vizsgálata során tehát a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel 
megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken és a jelen véleményben említetteken 
kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz.  A meglévő jogszabály változatlanul hagyott 
rendelkezései tekintetében a tanácsadó munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat 
ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
jogtanácsos jogtanácsos megbízott főigazgató


