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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ipari kibocsátásokról (azaz a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 
(átdolgozás)
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0844),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-
0002/2008),

– tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 
2001. november 28-i intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel eljárási szabályzata 80a. és 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul 
hagyott rendelkezéseinek tekintetében a javaslat ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű 
egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi 
szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított 
formában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az elérhető legjobb technikák 
fejlődése és egyéb, a létesítménnyel 
kapcsolatos változtatások figyelembe 
vétele céljából az engedély feltételeit 
rendszeresen újra kell értékelni és – adott 
esetben – aktualizálni kell, különösen ha a 
Bizottság új vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el.

(15) Az elérhető legjobb technikák 
fejlődése és egyéb, a létesítménnyel 
kapcsolatos változtatások figyelembe 
vétele céljából az engedély feltételeit 
rendszeresen újra kell értékelni és – adott 
esetben – aktualizálni kell.

Or. de

Indokolás

Az engedélyezési követelmények aktualizálása körüli túl rövid időközök és a létesítmények 
ezzel kapcsolatos át- és felszerelése ellentétben állnak az üzemeltetők beruházási ciklusaival.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Biztosítani kell, hogy a létesítmény 
üzemeltetése ne eredményezze a talaj és a 
talajvíz minőségének romlását. Az 
engedély feltételeinek ezért tartalmaznia 
kell a talaj és a talajvíz ellenőrzését,
továbbá az üzemeltetőnek a tevékenységek 
végleges beszüntetését követően
kötelessége az adott helyszín 
helyreállítása.

(16) Biztosítani kell, hogy a létesítmény 
üzemeltetése ne eredményezze a talaj és a 
talajvíz minőségének lényeges romlását. 
Az engedély feltételeinek ezért, 
amennyiben szükséges és megfelelő,
tartalmaznia kell a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, valamint annak 
kötelezettségét, hogy a tevékenységek 
végleges beszüntetését követően az adott
helyszínt a közösségi jogi és nemzeti 
felelősségi előírásoknak megfelelően 
helyre kell állítani.

Or. de
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Indokolás

A levegővel és vízzel szemben a talaj alacsony szintű kibocsátás elosztást mutat fel. A 
talajelemzések eltérési rátája átlagban 100% fölött mozog, ami ahhoz vezet, hogy a 
talajvizsgálatoknak alacsony az információtartalma. A reprodukálható és megbízható 
eredmények ezért nagyon szűkre szabott vizsgálatokat követelnek. Ezek megint csak az altalaj 
áthatolhatatlan rétegeinek károsodásaihoz vezethetnek az egyébként védett talajvízrétegek 
lehetséges szennyezéssel.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A Bizottságra kell ruházni különösen 
a BAT referenciadokumentumokban 
szereplő elérhető legjobb technikákhoz 
kapcsolódó kibocsátási szintektől való 
eltérés biztosítására, illetve az időszakos 
ellenőrzések gyakoriságára és az 
alapjelentés tartalmára vonatkozó 
kritériumok, valamint a környezeti 
kockázatok értékelésére alkalmazandó 
kritériumok megállapításának hatáskörét.
Emellett a Bizottságnak meg kellene 
kapnia azon jogkört, miszerint 
intézkedéseket hozzon a jövőbeli 
technikák fejlesztésével és alkamazásával 
kapcsolatban, bizonyos esetekben a kén-
dioxidra közép kibocsátási értékeket 
határozzon meg, időpontot szabjon, 
amelytől a nehézfémek, dioxinok és 
furánok levegőbe való kibocsátását 
folyamatosan mérik, az adatok jellegét és 
formátumát meghatározza, amelyeket a 
tagállamok a Bizottságnak ezen irányelv 
végrehajtása kapcsán át kell, hogy 
adjanak, valamint hogy az V-VIII 
mellékleteket a tudományos és műszaki 
fejlődéshez igazítsa. A hulladékégető és 
hulladékegyüttégető művek esetében a 
hatáskör magában foglalhatja a teljes 
porkibocsátás folyamatos ellenőrzésétől 
való eltérés engedélyezési kritériumainak 
meghatározását is. Az említett 

n.a.
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intézkedéseket az 1999/468/EK határozat 
5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni, mivel 
általános hatályúak és céljuk az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítása, illetve az irányelv 
kiegészítése új, nem alapvető fontosságú 
elemekkel.

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani. Ezenkívül elengedhetetlen az érdekcsoportok, 
mint például az ipari szakértők részvétele az eljárásban. Technikai szakértelem szükséges 
technikailag kifogástalan és végrehajtható kezdeményezések kifejlesztése érdekében.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „az üzemeltetés megváltoztatása”: egy 
létesítmény, tüzelőberendezés, 
hulladékégető vagy együttégető mű 
bővítése, illetve a  működésében vagy 
természetében  bekövetkező változtatás, 
amely hatással lehet a környezetre;

Or. de

Indokolás

A „változtatás” és a „lényeges változtatás” közötti különbségtétel a gyakorlatban 
beigazolódott, és ezért meg kell tartani.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „lényeges változtatás”: egy létesítmény, 
tüzelőberendezés, hulladékégető vagy 
együttégető mű bővítése, illetve a
működésében vagy természetében
bekövetkező változtatás, amely jelentős 
káros hatással lehet az emberekre vagy a 
környezetre;

8. „lényeges változtatás”: egy létesítmény, 
tüzelőberendezés, hulladékégető vagy 
együttégető mű bővítése, illetve a
működésében vagy természetében, 
üzemeltetésében  bekövetkező változtatás, 
amely a hatóságok megítélése szerint
jelentős káros hatással lehet az emberekre 
vagy a környezetre;

Or. de

Indokolás

A „változtatás” és a „lényeges változtatás” közötti különbségtétel a gyakorlatban 
beigazolódott, és ezért meg kell tartani. Továbbá tisztázni kell, hogy a hatóságok döntenek 
arról, hogy egy lényeges változtatás fennáll-e vagy sem.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
3. cikk – 9 bekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az elérhető legjobb technikák 
meghatározásakor különös figyelmet kell 
fordítani a III. mellékletben felsorolt 
szempontokra;

Or. de

Indokolás

A BAT referenciadokumentumon kívül további információk is rendelkezésre állnak, például a 
nyilvános nemzetközi szervezetek által közzétett információk, amelyeket a legjobb elérhető 
információ beszerzésének kritériumaként lehet felhasználni. Utólag hatálytalanítani kell a 
szakasz Bizottság általi törlését.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „érintett nyilvánosság”: „érintett 
nyilvánosság”: az engedély vagy az 
engedély feltételeinek a kiadására vagy 
frissítésére vonatkozó határozat 
meghozatala által érintett vagy 
valószínűleg érintett, illetve abban érdekelt 
nyilvánosság;

12. „érintett nyilvánosság”: „érintett 
nyilvánosság”: az engedély vagy az 
engedély feltételeinek a kiadására vagy 
frissítésére vonatkozó határozat 
meghozatala által érintett vagy 
valószínűleg érintett, illetve abban érdekelt 
nyilvánosság; e meghatározás 
alkalmazásában a környezetvédelmet 
előmozdító, a nemzeti jog szerinti 
követelményeknek megfelelő nem 
kormányzati szervezeteket érdekeltnek kell 
tekinteni;

Or. de

Indokolás

Az utolsó félmondat Bizottság általi törlése az Aarhausi Egyezménybe ütközik, ezért utólag 
hatálytalanítani kell.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „Új keletű technikák”: egy ipari
tevékenység során alkalmazható újszerű 
technológia, amely üzleti megvalósítása 
esetén magasabb fokú általános 
környezetvédelmet vagy nagyobb 
költségmegtakarítást biztosít a meglévő 
legjobb elérhető technológiáknál;

13. „Új keletű technikák”: egy iparilag 
bevált tevékenység során alkalmazható 
újszerű technológia, amely üzleti 
megvalósítása esetén összehasonlítható 
vagy magasabb fokú általános 
környezetvédelmet vagy összehasonlítható 
vagy nagyobb költségmegtakarítást biztosít 
a meglévő legjobb elérhető 
technológiáknál;

Or. de
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Indokolás

A technológiáknak a valóságban, azaz az ipari felhasználás során, a napi alkalmazásban 
kielégítő eredményeket produkálva kell beválniuk, mivel a laboratóriumi körülmények közötti 
sikeres alkalmazás vagy a kísérleti projektek nem mindig egyforma jelentőségűek. Ezenkívül 
azon új technológiák alkalmazását is figyelembe kell venni, amelyek a meglévő 
technológiákkal összehasonlítható környezetvédelmi teljesítményeket, illetve megtakarításokat 
eredményeznek.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „alapjelentés”: a veszélyes anyagok 
által okozott talaj- és talajvízszennyeződés 
állapotára vonatkozó számszerűsített 
információ;

n.a.

Or. de

Indokolás

A IPPC-irányelv a környezeti károsodások megelőzésére irányul. A végleges leállás után a 
tagállamok jogi szabályozásainak kell irányadóknak lenniük, annak biztosítása érdekében, 
hogy a működés helyszínének állapota megfeleljen a jövőbeli használatnak. Ha helyreállításra 
van szükség, a helyreállítási intézkedéseket a jövőbeli használathoz kell igazítani, és az 
emberi egészségre, és azokra a környezetre fennálló kockázat értékelése alapján kell sor 
kerülnie.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. „hulladék égető mű”: bármely helyhez 
kötött vagy mobil műszaki egység és 
berendezés, amelyet a hulladék oxidálás és 
más hőkezelési eljárások révén történő
hőkezelése érdekében építettek, 
függetlenül attól, hogy a keletkezett 
égéshőt hasznosítják-e vagy sem,,

26. „hulladék égető mű”: bármely helyhez 
kötött vagy mobil műszaki egység és 
berendezés, amelyet a hulladék oxidálás és 
más olyan eljárások, mint a pirolízis, 
elgázosítás vagy a plazmaeljárások révén 
történő  hőkezelése érdekében építettek, 
függetlenül attól, hogy a keletkezett 
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amennyiben a kezelés eredményeként 
keletkező anyagokat a kezelést követően 
elégetik;

égéshőt hasznosítják-e vagy sem, 
amennyiben a kezelés eredményeként 
keletkező anyagokat a kezelést követően 
elégetik;

Or. de

Indokolás

Annak egyértelműsítése, hogy a pirolízis, az elgázosítás vagy a plazmaeljárások is ide 
tartoznak értelmileg.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az engedély kettő  vagy több 
létesítményre vagy a létesítmény részeire 
terjedhet ki, amelyet ugyanaz az 
üzemeltető ugyanazon a telephelyen vagy 
különböző telephelyeken  üzemeltet.

(2) Az engedély egy vagy több 
létesítményre vagy a létesítmény részeire 
terjedhet ki, amelyet ugyanaz az 
üzemeltető ugyanazon a telephelyen
üzemeltet.

Amennyiben az engedély egy vagy több 
létesítményre terjed ki, az egyes 
létesítményeknek meg kell felelniük az 
ebben az irányelvben megállapított 
követelményeknek.

Or. de

Indokolás

Egy üzemeltető különböző telephelyei ne tartozzanak egyetlen engedélyezés alá, mivel 
egyébként problémák merülhetnek fel a telephelyen működő mindenkori engedélyező hatóság 
kiválasztásával és felelősségével kapcsolatban.
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy létesítményt, tüzelőberendezést, 
hulladékégető művet, vagy 
hulladékegyüttégető művet közösen 
üzemeltethet kettő vagy több természetes 
vagy jogi személy, illetve lehet a 
létesítmény vagy üzem különböző 
részeinek üzemeltetői.

Egy létesítményt , tüzelőberendezést, 
hulladékégető vagy együttégető művet,
csak egy, az illetékes hatóság irányában 
megnevezett, felelős természetes vagy jogi 
személy üzemeltethet.

Or. de

Indokolás

Világosan kell foglalkozni különösen az üzemeltető ezen irányelv értelmében vett 
kötelezettségei kapcsán fennálló felelősségével kapcsolatban. Az illetékes hatóságnak emellett 
felelős kapcsolattartó partnerre van szüksége az irányelv követelményeinek végrehajtásához.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) az üzemeltető legalább tizenkét 
havonta jelentést tegyen az engedély 
feltételeinek való megfelelésről az illetékes 
hatóságnak;

(1) az üzemeltető jelentést tegyen az 
engedély feltételeinek való megfelelésről 
az illetékes hatóságnak, aminek során a 
jelentéstételi intervallum az engedélyezési 
értesítőben vagy az általánosan kötelező 
érvényű előírásokban legfeljebb 36 
hónapban vannak meghatározva;

Or. de

Indokolás

Az éves jelentés az üzemeltetők és a hatóságok részéről is bürokratikus költséghez vezet 
anélkül, hogy konkrét haszon jelentkezne a környezet részére.
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A követelmények megszegésének olyan 
eseteiben, amelyek veszélyt jelentenek az 
emberi egészségre vagy a környezetre , 
ameddig a megfelelést az első albekezdés 
b) pontjának megfelelően helyre nem 
állítják, a létesítmény, tüzelőberendezés, 
hulladékégető mű, vagy 
hulladékegyüttégető mű üzemeltetését
felfüggesztik.

A követelmények megszegésének  olyan 
eseteiben, amelyek közvetlen veszélyt 
jelentenek az emberi egészségre vagy a 
környezetre , ameddig a megfelelést az első 
albekezdés b) pontjának megfelelően 
helyre nem állítják, illetve amíg nem 
hoztak megfelelő intézkedéseket a
megszegés okainak megszüntetése 
érdekében, a létesítmény, 
tüzelőberendezés, hulladékégető mű, vagy 
hulladékegyüttégető mű üzemeltetését
felfüggesztik.

Or. de

Indokolás

Koherencia jön létre más munkavédelmi szabályozásokkal, ahol a létesítmény 
üzemeltetésének felfüggesztése az emberi egészség veszélyeztetésének közvetlenségével áll 
kapcsolatban.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. végleges leállítás esetén megteszik a 
szükséges intézkedéseket, hogy elkerüljék 
bármilyen környezetszennyezés 
kockázatát, és a működés helyszínét a 23. 
cikk (2) és (3) bekezdése szerinti állapotba
állítsák vissza.

8. végleges leállítás esetén megteszik a 
szükséges intézkedéseket, hogy elkerüljék 
bármilyen környezetszennyezés 
kockázatát, és a működés helyszínét a 23. 
cikk (2) és (3) bekezdésében szereplő 
előírások szerinti kielégítő állapotba
állítsák vissza.

Or. de



PR\725932HU.doc 15/43 PE407.661v01-00

HU

Indokolás

A IPPC-irányelv a környezeti károsodások megelőzésére irányul. A végleges leállás után a 
tagállamok jogi szabályozásainak kell irányadóknak lenniük, annak biztosítása érdekében, 
hogy a működés helyszínének állapota megfeleljen a jövőbeli használatnak. Ha helyreállításra 
van szükség, a helyreállítási intézkedéseket a jövőbeli használathoz kell igazítani, és az 
emberi egészségre, és azokra a környezetre fennálló kockázat értékelése alapján kell sor 
kerülnie.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – k) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a javasolt technológiák, technikák és 
intézkedések  a kérelmező által 
tanulmányozott főbb alternatíváinak 
körvonalai.

k) a javasolt technológiák, technikák és 
intézkedések  a kérelmező által adott 
esetben tanulmányozott főbb 
alternatíváinak körvonalai.

Or. de

Indokolás

Az alternatívák vizsgálata és azok engedélyezési kérelemben történő bemutatása szükségtelen 
bürokratikus költséget okoz, és késlelteti a kérelmezési eljárást.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 29. cikkben említett 
információcsere eredményein alapuló
BAT referenciadokumentumokat fogad 
el.

(1) A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb 
technikákat, a kapcsolódó kibocsátási és 
fogyasztási szinteket és a kapcsolódó 
ellenőrzést, a telephely létesítmény 
leállítása utáni helyreállítására irányuló 
intézkedéseket és az új keletű 
technológiákat tárgyalják, különös 
figyelmet fordítva a III. mellékletben 
felsorolt kritériumokra. 
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(2) A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb 
technikákat, a kapcsolódó kibocsátási 
szinteket és a kapcsolódó ellenőrzést, a 
talaj és a talajvíz ellenőrzését, a telephely 
helyreállítását és az új keletű 
technológiákat tárgyalják, különös 
figyelmet fordítva a III. mellékletben 
felsorolt kritériumokra. A Bizottság 
szükség szerint felülvizsgálja és frissíti a 
BAT referenciadokumentumokat.

(1a) A (4) bekezdésben és a 68. cikkben 
érintett szabályozás sérelme nélkül a 
Bizottság megállapítja az (1) bekezdés 
szerinti információcsere lezárását 
követően a BAT-dokumentumok alapján 
a kibocsátás korlátozó intézkedéseket 
(kibocsátás határértékeket, egyenértékű 
paraméterek vagy egyenértékű technikai 
intézkedések), valamint a felügyeleti és 
betartási követelményeket a mindenkori 
tevékenységre minimumkövetelményként.
Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
A Bizottság szükség szerint felülvizsgálja 
és frissíti ezeket a kibocsátás csökkentő 
intézkedéseket.
1b) Miután a Bizottság a 69. cikk (2) 
bekezdése szerint benyújtotta a 
bizottságnak a (2) bekezdés szerint 
meghozandó intézkedések tervezetét, és az 
1999/468/EK határozat 5a. cikke (2) 
bekezdésének 2., mondata alapján a 
vélemény nyilvánításra határidőt 
állapítottak meg, közzéteszi a BAT 
dokumentumot.
1c) A Bizottság elvégzi az V. melléklet 1. 
és 2. részének, a VI. melléklet 3.,  4. és 5. 
részének, a VII. melléklet 1. és 3. részének 
kiigazítását a mindenkori BAT 
dokumentum alapján a 
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minimumkövetelményként szereplő 
kibocsátás korlátozó intézkedések 
megállapításával.
Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítása – a 69. cikk (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

A BAT dokumentumok kidolgozására vonatkozó információcserét (sevillai folyamat) 
változatlan formában fenn kell tartani. A Bizottság tervezetében azonban kötelező kibocsátási 
határértékeket vezetnek le a BAT dokumentumból, ami az iparnak folyamatban való részvételi 
szándékára irányuló készségét kényszerűen zavarná. Komitológiai eljárásba helyezik át ezért 
a határértékek megállapítását, amelyeket egy létesítmény „európai biztonsági hálóként” 
semmilyen esetre sem lépheti túl.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

n.a.

Or. de

Indokolás

A talajvíz védelem kérdését a közösségi jog szintjén szabályozzák. A talajvédelem a közösségi 
jog tárgya és már számos tagállamban szabályozzák. Talajvízre és talajra vonatkozó további 
előírások nem kívánatos kettős szabályozáshoz vezetnek.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szennyező  anyagokra vonatkozó 
kibocsátási határértékeket azoknál a 
pontoknál kell alkalmazni, ahol a 
kibocsátás elhagyja a létesítményt, és
figyelmen kívül hagyva a pontok előtti
bármilyen hígítást a határértékek 
megállapításakor.

(1) A szennyező  anyagokra vonatkozó 
kibocsátási határértékeket szokásos esetben
azoknál a pontoknál kell alkalmazni, ahol a 
kibocsátás elhagyja a létesítményt, és
figyelmen kívül hagyva a pontok előtti
bármilyen hígítást a határértékek 
megállapításakor.

Or. de

Indokolás

Meg kell tartani a jelenlegi változat „szokásos esetben” szövegezését.+ A hatályos változat 
megőrzésre kerül, és lehetőséget biztosít, hogy konkrét esetekben a kivételekre vonatkozó 
igényt is kielégítse.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az illetékes hatóság az érintett létesítmény 
műszaki jellemzőinek, a telephely földrajzi 
elhelyezkedésének és a mindenkori helyi 
környezeti feltételeknek figyelembe 
vételével kibocsátás korlátozó 
intézkedéseket (kibocsátás határértékeket, 
egyenértékű paramétereket vagy 
egyenértékű technikai intézkedéseket) 
állapít meg úgy, hogy a létesítmény ebből 
eredő kibocsátási értékei nem haladják 
meg azokat a kibocsátási értékeket, a 
BAT-dokumentumokban szereplő leírás 
szerinti elérhető legjobb technikákkal 
kapcsolatosak.

Or. de
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Indokolás

A kibocsátási határértékeket az illetékes hatóságoknak kell megállapítani a BAT 
dokumentumok alapján úgy, hogy a létesítmény kibocsátásai a BAT dokumentum 
követelményeit normál üzemben kielégítik. Az európai biztonsági háló értékei nem 
sérülhetnek. A kibocsátási határértékek kapcsán műszaki egységesség és egyértelműség 
megvalósítása érdekében felügyeleti és betartási követelményeket határoznak meg.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A (2) bekezdés második albekezdésétől 
eltérve, az illetékes hatóságok – különleges 
esetekben – a környezeti és gazdasági 
költségeknek és előnyöknek a létesítmény 
műszaki jellemzőinek, földrajzi 
elhelyezkedésének és a helyi környezeti 
feltételeknek figyelembe vételével 
elvégzett értékelése alapján kibocsátás 
korlátozó intézkedéseket (kibocsátás
határértékeket, egyenértékű paramétereket 
vagy egyenértékű technikai 
intézkedéseket) állapít meg úgy, hogy a 
létesítmény ebből eredő kibocsátási értékei 
nem haladják meg azokat a kibocsátási 
értékeket, a BAT-dokumentumokban 
szereplő leírás szerinti elérhető legjobb
technikákkal kapcsolatosak.

Or. de

Indokolás

Kivételes esetben az illetékes hatóság kibocsátási határértékeket állapíthat meg úgy, hogy a 
létesítmény kibocsátásai túllépik a BAT dokumentumokkal kapcsolatos kibocsátási értékeket. 
Az európai biztonsági háló nem sérülhet.
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E kibocsátási határértékek azonban nem 
haladhatják meg a 14. cikk (2) bekezdése
szerinti vagy adott esetben a V.–VIII. 
mellékletben meghatározott kibocsátási 
határértékeket.

Or. de

Indokolás

Kivételes esetben az illetékes hatóság kibocsátási határértékeket állapíthat meg úgy, hogy a 
létesítmény kibocsátásai túllépik a BAT dokumentumokkal kapcsolatos kibocsátási értékeket. 
Az európai biztonsági háló nem sérülhet.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) és (3) bekezdést a szerves 
trágyának és hígtrágyának az I. melléklet 
6.6. pontjában említett, a létesítmény 
telephelyén kívül történő terítésére kell 
alkalmazni. Ezeket a követelményeket a 
tagállamok nemcsak engedélyekbe, 
hanem más intézkedésekbe is 
belefoglalhatják.

n.a.

Or. de

Indokolás

A szabályozásból hiányzik a létesítményre való utalás.
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak róla, hogy az 
általánosan kötelező erejű szabályok olyan 
kibocsátási határértékeket – illetve
egyenértékű paramétereket vagy műszaki 
intézkedéset – határozzanak meg, amelyek
nem haladják meg a BAT 
referenciadokumentumban ismertett
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

A tagállamok az általánosan kötelező erejű
szabályokban megnevezett kibocsátás 
korlátozó intézkedéseket (kibocsátás
határértékeket, egyenértékű paramétereket 
vagy egyenértékű technikai 
intézkedéseket) állapít meg úgy, hogy a 
létesítmény ebből eredő kibocsátási értékei
nem haladják meg azokat a kibocsátási 
értékeket, a BAT-dokumentumokban 
szereplő leírás szerinti elérhető legjobb
technikákkal kapcsolatosak.

Or. de

Indokolás

Lásd a 16. módosításhoz tartozó indokolást. Hivatkozás a 22. cikkre. a frissített BAT 
dokumentumok jogkövetkezményeinek meg kell egyezniük azokban az államokban, amelyek 
engedélyezési feltételekkel dolgoznak, és amelyek az általánosan kötelező erejű szabályokat 
megállapítják.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a Bizottság új vagy frissített BAT
dokumentumot tesz közzé, a 22. cikk (3) 
bekezdését megfelelően kell alkalmazni.

Or. de
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Indokolás

Lásd a 16. módosításhoz tartozó indokolást. Hivatkozás a 22. cikkre. a frissített BAT 
dokumentumok jogkövetkezményeinek meg kell egyezniük azokban az államokban, amelyek 
engedélyezési feltételekkel dolgoznak, és amelyek az általánosan kötelező erejű szabályokat 
megállapítják.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóság figyelemmel kísérje az 
elérhető legjobb technikák fejlődését, vagy 
a hatóságot tájékoztatják arról és bármely 
új vagy felülvizsgált BAT 
referenciadokumentum közzétételéről. A 
Bizottság biztosítja, hgy a BAT 
dokumentumokat az Unió minden 
hivatalos nyelvére lefordítják. A 
dokumentum valamennyi hatóságnak 
azonos időpontban áll rendelkezésre a 
mindenkori hivatalos nyelven.

Or. de

Indokolás

A BAT dokumentumoknak az Unió hivatalos nyelveire történő lefordítása annak hatékony 
alkalmazásának előfeltétele.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság új, vagy frissített BAT 
referenciadokumentumot fogad el, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 

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

illetékes hatóságaik, amennyiben 
szükséges, a beruházási ciklusok bevonása 
mellett egyes esetekben újraértékeljék és 
frissítsék az érintett létesítményre 
vonatkozó engedélyezési feltételeket.

Or. de

Indokolás

A rendelkezések átültethetőségére az érintett vállalkozások jog- és tervezhetőségi 
biztonságának biztosítása érdekében kerül sor.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) jelentős változások az elérhető legjobb
technikákban lehetővé teszik a 
kibocsátások jelentős mértékű csökkentését
aránytalanul magas költségek nélkül;

Or. de

Indokolás

Nem ésszerű az ipari létesítmények üzemeltetőit kisléptékű technikai felszereltségre vagy a 
felszereltség átalakítására kényszeríteni, ha a környezet számára elvárható haszon nem 
igazolja a ráfordítást, vagy ha csak aránytalanul magas költségek árán érhető el. 

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ahol a tevékenység magában foglalja 
a veszélyes anyagok felhasználását, 
előállítását vagy kibocsátását – tekintettel 
a létesítmény telephelyén bekövetkező 
talaj- és talajvízszennyeződés lehetőségére 

n.a.
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–, az üzemeltetőnek egy létesítmény 
üzembe helyezésének vagy egy létesítmény 
engedélyének frissítése előtt alapjelentést 
kell készítenie. Ennek a jelentésnek 
tartalmaznia kell a talaj és talajvíz eredeti 
állapotának meghatározásához szükséges
számszerűsített információkat.
A Bizottság megállapítja az alapjelentés 
tartalmára vonatkozó kritériumokat.
Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

A talajvíz védelem kérdését a közösségi jog szintjén szabályozzák. A talajvédelem a közösségi 
jog tárgya és már számos tagállamban szabályozzák. Talajvízre és talajra vonatkozó további 
előírások nem kívánatos kettős szabályozáshoz vezetnek. A megkövetelt talajállapotról szóló 
jelentés költségekkel terheli a létesítmények üzemeltetőit anélkül, hogy a környezetre hasznos 
lenne. A hatályos előírások keretében kell azonban továbbra is felügyelni azon 
létesítményeket, amelyekben veszélyes anyagokat kezelnek.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető értékeli a veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés mértékét. Ha a 
létesítmény veszélyes anyagoktól származó 
talaj- vagy talajvíz-szennyeződést okozott, 
az illetékes hatóság  a nemzeti jog és az 
európai közösségi jog vonatkozó 
előírásainak megfelelően biztosítja, hogy 
a működés helye nem jelent komoly 
veszélyt az emberi egészségre és a 
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a talajvízszennyeződést okozott. környezetre. A helyreállítási célt 
kockázatalapú felfogás alapján 
határozzák meg a helyreállítandó telek 
tervezett jövőbeli hasznosításának 
figyelembevételével.

Or. de

Indokolás

A talaj helyreállításának kockázatalapú felfogást kell követnie, és figyelemmel kell lennie a 
telek jövőbeli hasznosítására.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az üzemeltetőnek nem 
kötelessége a (2) bekezdésben említett 
alapjelentés elkészítése, a tevékenység 
végleges leállítása esetén megteszi a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a telephely ne jelentsen 
jelentős kockázatot az emberi egészségre 
vagy a környezetre.

n.a.

Or. de

Indokolás

A 23. cikk (4) bekezdése összeolvasztásra kerül a 23. cikk (3) bekezdésével.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24 cikk n.a.
Megfelelőségi jelentés



PE407.661v01-00 26/43 PR\725932HU.doc

HU

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

Or. de

Indokolás

A 8. cikk (3) bekezdése és a 24. cikk egymásnak ellentmondóak. A 8. cikk jelentést kér az 
engedélyezési feltételek betartásához, a 24. cikk pedig ugyanehhez a jelentéshez a létesítmény 
üzemeltetése és a BAT dokumentumok összevetését írja elő. Ennek során csak az 
engedélyezési feltétel közvetlenül releváns az üzemeltető számára, csak ez lehet esetleges 
szankciók alapja. Egy további összevetés jogilag jelentéktelen. 

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A programok minden egyes létesítmény 
vonatkozásában 36 havonként legalább 
egy látogatást tartalmaznak, kivéve ha a 
programok az érintett létesítmény 
környezeti kockázatainak szisztematikus 
értékelésén alapulnak.

Or. de

Indokolás

Túlzott az éves ellenőrzések követelésének igénye, mivel ehelyütt a Seveso II irányelv szerinti 
kötelezettségeknek való megfeleltetésre kerül sor. A környezeti kockázatok az egyes 
létesítményektől, a telephelytől és a földrajzi adottságoktól függenek. A tagállamoknál kellene 
hagyni azt a hatáskört, amelynek keretében ezen kockázatokat megítélik és kezelik. A fennálló 
európai környezetvédelmi vezetési programokat figyelembe kell venni az irányelvben.
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megállapítja a környezeti 
kockázatok értékelésére vonatkozó 
kritériumokat.

Ezek a programok az ellenőrzési 
gyakoriság csökkentésével az 
üzemeltetőnek a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) való részvételét 
díjazza, a 761/2001 rendelet értelmében, 
illetve az egyenértékű környezetvédelmi 
vezetési rendszerek átültetését.

Or. de

Indokolás

Túlzott az éves ellenőrzések követelésének igénye, mivel ehelyütt a Seveso II irányelv szerinti 
kötelezettségeknek való megfeleltetésre kerül sor. A környezeti kockázatok az egyes 
létesítményektől, a telephelytől és a földrajzi adottságoktól függenek. A tagállamoknál kellene 
hagyni azt a hatáskört, amelynek keretében ezen kockázatokat megítélik és kezelik. A fennálló 
európai környezetmenedzsment programokat figyelembe kell venni az irányelvben.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 76/2001 rendelet 3. cikkének (2)
bekezdése szerinti környezetvédelmi 
hitelesítés eredményei, illetve a 
környezetvédelmi vezetési rendszerek 
követelményeinek betartásának 
felülvizsgálata ezen cikk (5) bekezdése 
szerinti felülvizsgálatnak tekintendő.

Or. de

Indokolás

Túlzott az éves ellenőrzések követelésének igénye, mivel ehelyütt a Seveso II irányelv szerinti 
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kötelezettségeknek való megfeleltetésre kerül sor. A környezeti kockázatok az egyes 
létesítményektől, a telephelytől és a földrajzi adottságoktól függenek. A tagállamoknál kellene 
hagyni azt a hatáskört, amelynek keretében ezen kockázatokat megítélik és kezelik. A fennálló 
európai környezetmenedzsment programokat figyelembe kell venni az irányelvben.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A jelentésről az érintett üzemeltetőt két 
hónapon belül értesítik. A megerősített 
jelentést az illetékes hatóság a vizsgálat 
idejétől számított tizenkét hónapon belül
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

Or. de

Indokolás

A környezet szempontjából releváns információkat az Aarhusi Egyezmény szerint a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni. A közzététel előtt azonban határidőt kell 
beiktatni a konzultációra.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

n.a.

Or. de

Indokolás

A rendelkezést nem az Aarhusi Egyezmény vagy az EK-előírások írják elő annak átültetésére.
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Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

n.a.

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

Or. de

Indokolás

Az információkhoz való hozzáférés és a nyilvánosság engedélyezési eljárásban való részvétele 
alól előírt kivételeket sem az Aarhusi Egyezmény, sem az EK-előírások nem írják elő annak 
átültetéséhez.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az engedély megadására, 
újraértékelésére vonatkozó  határozat 
meghozatalát követően a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátja a következő 
információkat:

Or. de
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Indokolás

A rendelkezést nem az Aarhusi Egyezmény vagy az EK-előírások írják elő annak átültetésére.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) az engedélyben foglalt kibocsátási 
határértékek meghatározásának módja a 
BAT referenciadokumentumban ismertetett 
elérhető legjobb technikák és a hozzájuk 
kapcsolódó kibocsátási szintek 
viszonylatában;

Or. de

Indokolás

A rendelkezést nem az Aarhusi Egyezmény vagy az EK-előírások írják elő annak átültetésére.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az általánosan kötelező erejű 
szabályoknak a 18. cikk (3) bekezdésében 
és az engedélyek 22. cikk (1), (3) és (4)
bekezdésében említett újraértékelési
eredménye;

g) az engedélyezési feltételek 22. cikk (1),
(3) és (4) bekezdésben említett 
újraértékelési eredményei;

Or. de

Indokolás

A rendelkezést nem az Aarhusi Egyezmény vagy az EK-előírások írják elő annak átültetésére.
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Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a létesítmények teljesítménye a 
kibocsátások, a szennyezés, a nyersanyag 
felhasználása és jellege, az 
energiafelhasználás vagy a 
hulladékképződés vonatkozásában;

a) a létesítmények teljesítménye a BAT-tal 
kapcsolatos kibocsátások, a szennyezés, a 
nyersanyag felhasználása és jellege, az 
energiafelhasználás vagy a 
hulladékképződés vonatkozásában;

Or. de

Indokolás

Az információcsere eredményéhez tartozik a legjobb elérhető technikák leírása, amelyet a 
96/61/EK (IPPC-irányelv) irányelv eredeti megfogalmazását és az ezzel létrehozott 
információcserét (sevillai folyamat) tartja meg.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az információcsere eredményéhez tartozik a legjobb elérhető technikák leírása, amelyet a 
96/61/EK (IPPC-irányelv) irányelv eredeti megfogalmazását és az ezzel létrehozott 
információcserét (sevillai folyamat) tartja meg.
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Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) a létesítmények teljesítménye a 
kibocsátások, a szennyezés, a nyersanyag 
felhasználása és jellege, az 
energiafelhasználás vagy a 
hulladékképződés vonatkozásában;

a) a létesítmények teljesítménye a BAT-tal 
kapcsolatos kibocsátások, a szennyezés, a 
nyersanyag felhasználása és jellege, az 
energiafelhasználás vagy a 
hulladékképződés vonatkozásában;

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

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

Or. de

Indokolás

Az információcsere eredményéhez tartozik a legjobb elérhető technikák leírása, amelyet a 
96/61/EK (IPPC-irányelv) irányelv eredeti megfogalmazását és az ezzel létrehozott 
információcserét (sevillai folyamat) tartja meg.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az új keletű technikák 
kidolgozására és alkalmazására irányuló 
ösztönzőket alakítanak ki az üzemeltetők 
számára.

A tagállamok az új keletű technikák 
kidolgozására és alkalmazására irányuló 
ösztönzőket alakítanak ki az üzemeltetők 
számára.

Az első albekezdés alkalmazásában a 
Bizottság intézkedéseket fogad el a 
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következők meghatározására:
a) azon ipari tevékenységek jellege, 
amelyeket jövőbeli technikák elsőbbséget 
élvező támogatása és alkalmazása esetén 
vesznek figyelembe.
b) a tagállamok új keletű technikák 
kidolgozására és alkalmazására vonatkozó 
indikatív céljai;
c) az új keletű technikák kidolgozásában 
és alkalmazásában elért előrelépés 
értékelési eszközei.
Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

A fejlesztéstámogatás és a jövőbeli technológiák alkalmazása nem kell, hogy a létesítmény 
engedélyezésre vonatkozó jogalkotás tárgyát alkossák. A szubszidiaritás elvébe ütköznek azok 
a rendelkezések, amelyek arra vonatkoznak, ahogyan a tagállamok a kutatást és fejlesztést 
kezelik.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) folyamattüzelés

Or. de

Indokolás

A folyamattüzelésre vonatkozó kivétel szükséges, mivel az túlnyomó részben nem képes 
betartani az V. melléklet szerinti (különösen a nitrogén-oxidokra vonatkozó) határértékeket. 
Aránytalan lenne egy műszaki kiigazítás, a költségek meghaladják a várható környezeti 
hasznokat.
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Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben kettő vagy több különálló 
tüzelőberendezés füstgázait közös 
kéményen keresztül lehet kiengedni a 
technikai és gazdasági tényezők 
figyelembe vétele mellett, a létesítmények 
által így létrehozott kombinát egyetlen
tüzelőberendezésnek tekintendő és 
kapacitásaik összevonandóak.

Or. de

Indokolás

Az irányelv céljának egyértelműsítése, a bizottsági javaslat változatában a szabályozásba 
hiba csúszhat, mivel létesítményenként egy kéményt építenek be.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amint a Közösségben a megfelelő 
mérési technika rendelkezésre áll, a 
Bizottság meghatározza azt a dátumot,
amelytől kezdődően a nehézfémek, 
dioxinok és furánok levegőbe való 
kibocsátását folyamatos méréssel kell
elvégezni.

(5) Amint a Közösségben a megfelelő 
mérési technikát egységesítésik, az 
illetékes hatóság az engedélyezési 
értesítőben meghatározza, hogy a 
nehézfémek, dioxinok és furánok levegőbe 
való kibocsátását folyamatos méréssel kell-
e elvégezni.

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

Indokolás

Az egységesített mérőeljárások biztosítják a mérési eredmények összehasonlíthatóságát és a 
kibocsátási határértékek alkalmazhatóságát.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a 29. cikk szerinti 
információcsere alapján megfelelő 
javaslatokat juttathat el az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz, az V. 
melléklet 3. és 4. részének, a VI. melléklet 
1., 2., 6., 7. és 8. részének, a VII. melléklet 
1., 5., 6., 7. és 8. részének, valamint a VIII. 
melléklet 2. és 4. részének tudományos és 
műszaki fejlődéshez történő 
hozzáigazítását.

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

Or. de

Indokolás

A mellékletek kiigazítását az Európai Parlament és a Tanács által gyakorolt demokratikusan 
legitimált ellenőrzésnek kell alávetni.
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
69 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69a. cikk
Az irányelv végrehajtási rendelkezéseinek, 
valamint egyes részei módosításainak 
előkészítése során a Bizottság többek 
között a 29. cikk szerinti információcserét 
vonja be. A véleményeket továbbítják a 69. 
cikk (1) bekezdésében említett 
bizottságnak. A Bizottság jelentést tesz a 
hozzá beérkezett véleményekről.

Or. de

Indokolás

Az érdekcsoportokkal folytatott információcsere alapvetően fontos az irányelv szempontjából, 
és meg kell tartani, ha a határozatokat komitológia keretében születnek.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
69 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69b. cikk
A 69. cikk (1) bekezdésében említett 
bizottság határozataihoz fűzött javaslatok 
esetében hatásvizsgálatot végeznek.

Or. de

Indokolás

Hatásvizsgálatra van szükség a komitológiai határozatok aránytalan ráfordításának időben 
történő felismeréséhez.
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Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az I. melléklet 1.2., 1.3., 1.4., 2.1.–2.4., 
2.5.a)–b), 2.6., 3., 4.1.–4.6., 5.1., 5.2., 
5.3.a)–b), 5.4., 6.1.a)–b), 6.2.–6.5., 6.6.b)–
c), 6.7. és 6.8. pontjában említett 
létesítményekre, valamint az 1.1. 
pontjában említett legalább 50 MW 
névleges hőteljesítményű létesítményekre, 
továbbá a 6.6.a) pontjában említett, több 
mint 40 000 baromfiférőhellyel 
rendelkező, üzemben lévő és engedéllyel 
rendelkező, illetve a 71. cikk (1) 
bekezdésében említett időpont előtt teljes 
engedélykérelmet benyújtó 
létesítményekre – feltéve, hogy az ilyen 
létesítményeket az említett időpontot 
követő egy éven belül üzembe helyezik –
vonatkozóan a tagállamok a 71. cikk (1) 
bekezdésével összhangban elfogadott 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket legkésőbb [év/hónap/nap 
(pl. 2016. január 1-jétől, azaz a 
hatálybalépéstől számított 5 év elteltével)]-
tól/től alkalmazzák.
A (2) bekezdésben említett határidő 
érvényes azon létesítmények esetében, 
amelyek a hatályba lépés időpontjában 
megfelelnek a 72. cikkben említett 
irányelveknek.

Or. de

Indokolás

A nemzeti jogba történő átültetésre vonatkozó határidők között különbséget kell tenni azért, 
hogy érvényesíteni lehessen az átültetéssel elért hatást és a szükséges költségráfordítást.
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Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az I. melléklet 2.5.c), 5.3.c)–e), 6.1.c), 
6.9. és 6.10. pontjában említett 
létesítményekre, valamint az 1.1. pontjában 
említett kevesebb mint 50 MW névleges 
hőteljesítményű létesítményekre, továbbá a 
6.6.a) pontjában említett, kevesebb mint 
40 000 baromfiférőhellyel rendelkező, a 
71. cikk (1) bekezdésében említett időpont 
előtt üzemben lévő létesítményekre 
vonatkozóan a tagállamok a 71. cikk (1) 
bekezdésével összhangban elfogadott 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket legkésőbb [év/hónap/nap
(pl. 2017. július 1-től, azaz a 
hatálybalépéstől számított 6,5 év 
elteltével)]-tól/től alkalmazzák.

Or. de

Indokolás

A nemzeti jogba történő átültetésre vonatkozó határidők között különbséget kell tenni azért, 
hogy érvényesíteni lehessen az átültetéssel elért hatást és a szükséges költségráfordítást. Azon 
létesítmények, amelyek a hatályba lépéskor jogszerűen működnek, kevésbé járulnak hozzá a 
környezet terheléséhez, és magasabb előzetes teljesítményt nyújtottak.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
I. melléklet – 1.1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. Tüzelőanyagok  égetése legalább 20
MW  teljes  névleges hőteljesítménnyel 
rendelkező létesítményekben

1.1. Tüzelőanyagok  égetése legalább 50
MW  teljes  névleges hőteljesítménnyel 
rendelkező létesítményekben

Or. de
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Indokolás

Az IPPC-irányelv megteremti annak az igényét, hogy különösen a környezet szempontjából 
releváns ipari tevékenységeket fogja át. A teljesítményküszöb lejjebb szállítása nem felelne 
meg ezen igények, és terheléshez vezet anélkül, hogy a várható környezeti haszonnak 
megfelelne.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6.6 bekezdés – 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. de

Indokolás

Az IPPC-irányelv megteremti annak az igényét, hogy különösen a környezet szempontjából 
releváns ipari tevékenységeket fogja át. Az állatok férőhelyei számának lejjebb szállítása nem 
felelne meg ezen igények, és aránytalan követelményekhez vezet a mezőgazdaság e területén.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. a Bizottság által a 16. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően vagy nyilvános 
nemzetközi szervezetek által kiadott 
információk.

Or. de

Indokolás

Az elérhető legjobb technikák felkutatásakor a nyilvános nemzetközi szervezeteknek 
figyelembe kell venniük a közzétett információkat.  A fennálló szabályozás szövegének 
megfogalmazását meg kell tartani.
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Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – I rész – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a fenti kibocsátási 
határértékek a tüzelőanyag jellemzői miatt 
nem teljesíthetők, a legfeljebb 100 MWth 
névleges hőteljesítményű létesítmények 
esetén legalább 60 %-os kéntelenítési 
arányt, a 100 MWth-t meghaladó, de 
legfeljebb 300 MWth névleges 
hőteljesítményű létesítmények esetén 
pedig 400 mg/Nm3 kibocsátási 
határértéket és legalább 95 %-os 
kéntelenítési arányt kell elérni.

Or. de

Indokolás

A hazai szenek magas természetes kéntartalma esetén lehetségesnek kell lennie egy igényes 
minimum kéntelenítési aránynak, mint ahogy a jelenlegi szabályozásban ez meg is valósul, 
mivel a határértékeket nem lehet betartani. A szabályozásnak csekély jelentősége van a 
közösségi kén-dioxid kibocsátások szempontjából, nagy gazdasági jelentőséggel bír azonban 
az érintett régiókra nézve.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a fenti kibocsátási 
határértékek a tüzelőanyag jellemzői miatt 
nem teljesíthetők, a legfeljebb 300 MWth 
névleges hőteljesítményű létesítmények 
esetén 300 mg/Nm3 SO2-t  vagy legalább 
92 %-os kéntelenítési arányt kell elérni. A 
300 MWth-t meghaladó névleges 
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hőteljesítményű létesítmények esetén 
legalább 95 %-os kéntelenítési arányt és 
legfeljebb 400 mg/Nm3 kibocsátási 
határértéket és kell elérni.

Or. de

Indokolás

A hazai szenek magas természetes kéntartalma esetén lehetségesnek kell lennie egy igényes 
minimum kéntelenítési aránynak, mint ahogy a jelenlegi szabályozásban ez meg is valósul, 
mivel a határértékeket nem lehet betartani. A szabályozásnak csekély jelentősége van a 
közösségi kén-dioxid kibocsátások szempontjából, nagy gazdasági jelentőséggel bír azonban 
az érintett régiókra nézve.
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INDOKOLÁS

Környezetvédelem integrált kezdeményezéssel a létesítmények engedélyezésekor

Az irányelvre irányuló javaslat célja az ipari kibocsátásokról szóló hét külön irányelv egyetlen 
szövegbe történő összefoglalása és átdolgozása.

A jogalkotási eljárás 52.000 ipari létesítményt érint Európában, amelyek az európai káros 
anyag kibocsátás nagy részét egyesítik magukban, és hozzájárulnak a levegő tisztán tartására 
irányuló tematikus stratégiában a célok elérésének elmulasztásához.

A Bizottság tervezete integrált kezdeményezést ír elő annak érdekében, hogy a lehető 
legátfogóbban és legkiegyenlítettebb módon bevonják a környezeti aspektusokat a 
létesítmények engedélyezése során. A legjobb elérhető technológiák (BAT) kibocsátásainak 
hatékony korlátozására törekszenek, amelynek alkalmazását ezért az eddigieknél 
következetesebben kell végrehajtani. Ennek során meg kell szüntetni a Közösség területén 
fellépő versenytorzulást is, amelyet a fennálló jogalkotás nem egységes átültetése idéz elő.

Az előadó támogatja a Bizottság stratégiáját. Az integrált kezdeményezés pozitív 
fogadtatásban részesült, csakúgy mint a legjobb rendelkezésre álló technológiák 
végrehajtásánál alkalmazott racionálázás. A módosítások arra irányulnak, hogy biztosítsák és 
erősítsék az irányelvek félreértelmezéssel szembeni eszközeit, egyszerűsítsék az átültetést és 
hogy leépítsék a bürokráciát. 

Európai biztonsági háló

Az első alapvető módosítás célja, hogy annak eddigi formájában megőrizze az olyan 
érdekcsoportok, mint az ipar vagy a nemdohányzó szervezetek közötti gyümölcsöző 
információcserét ("Sevillai folyamat"), amely a legjobb elérhető technológiák leírására 
irányul. Ennek eredménye továbbra is a BAT dokumentum elkészítése kell, hogy legyen.

A jogilag kötelező kibocsátási értékek bevezetését támogatjuk.  A bizottsági javaslat a 
határértékek BAT dokumentumból való közvetlen levezetését írja elő. Ez nem egyeztethető 
össze a gyakorlattal, és következésképpen nem kívánatos politikai befolyást vonna maga után 
a sevillai folyamatra nézve. Az előadó által javasolt második alapvető módosítással ezért 
parlamenti ellenőrzés mellett működő komitológiai bizottságot bíznak meg, amelynek 
feladata a kibocsátás csökkentő intézkedések minimumkövetelményekként való 
megállapítása. A minimumkövetelmények európai biztonsági hálót képeznek, és egyetlen 
létesítmény sem sértheti meg őket.

A helyi illetékes hatóságok szintjén az egyes létesítményekre kibocsátás korlátozó 
intézkedések vannak megadva, amelyek a BAT dokumentumok követelményeit teljesítő 
kibocsátásokat eredményeznek, hogy megfelelően lehessen kezelni a helyi adottságokkal 
kapcsolatos rugalmasság mozgásterét. Így kerül megoldásra a probléma, miszerint 
normálüzemben minden létesítménynél annak beindításakor jelentkező olyan kibocsátási 
maximumértékek lépnek fel, amelyek meghaladhatják a legjobb rendelkezésre álló 
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technológiák leírásaival összekötött kibocsátásokat. Semmiképpen nem sérthetők meg az 
európai biztonsági hálóban megállapított határértékek. 

Ez a javaslat egyensúlyt teremt egyrészt abban a tekintetben, hogy európai standardokat 
állapítsanak meg az ipari létesítmények engedélyezésekor. Másrészt a javaslat lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy sürgősen szükséges döntési mozgástereket figyelembe vegyenek az 
adott létesítmény műszaki jellemzői, földrajzi elhelyezkedése és a helyi környezeti feltételei 
terén. 

Az adminisztratív költségek korlátozása

A Bizottság célkitűzései közé tartozik az irányelvek felülvizsgálata során többek között a 
bürokrácia leépítése, amelyet az előadó teljes mértékben támogat. Egy sor módosítást kell 
még a felülvizsgálatnak ebben a tekintetben még javítania, ehhez tartozik a merev előírások 
rugalmassá tétele a létesítmények felülvizsgálatakor, valamint a követelmények betartásáról 
szóló előadói vélemény kapcsán az üzemeltetők kötelezettsége terén. Egy ezen a téren 
beiktatott tehermentesítés nem utolsó sorban az illetékes hatóságnak is jót tesz, amelyek 
kapacitásaikat ott tudják kiaknázni, ahol szükséges, vagyis olyan létesítményeknél, amelyeket 
a környezetbiztonság aspektusából lehet sürgősebben figyelembe venni.

Emellett az előadó azért nyújt be módosításokat, hogy erősítse a Parlament jelentőségét az 
irányelv nem lényeges részeinek jövőbeli módosításaikor, illetve hogy a Bizottság döntéseinél 
biztosítsa, hogy megfelelően bevonják a külső szakértelmet és a döntések gazdasági hatásait 
átláthatóvá teszik.

Az irányelv alkalmazási körének kiszélesítését ezzel szemben az eredeti állapotba kell 
visszaállítani, ha a várható környezeti hasznok nem igazolják a ráfordítást. Ugyanez érvényes 
a talaj- és talajvízvédelemre vonatkozó széleskörű rendelkezésekre, amelyeket már közösségi 
vagy nemzeti szinten szabályoztak.
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