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Módosítás 53
João Ferreira

A Tanács álláspontja 
2 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A „szennyező fizet” és a megelőzés 
elvével összhangban az ipari 
tevékenységekből származó 
környezetszennyezés megelőzése, 
csökkentése és, amilyen mértékig csak 
lehet, megszüntetése érdekében ki kell 
alakítani a főbb ipari tevékenységek 
szabályozásának általános kereteit, amely a 
környezeti károkat elsődlegesen a forrásnál 
hárítja el és biztosítja a természeti 
erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást.

(2) Biztosítva, hogy a létesítmények 
üzemeltetői viseljék a felelősséget – az
iparágak és az üzemeltetők sajátos 
jellemzői fényében –, az ipari 
tevékenységekből származó 
környezetszennyezés megelőzése, 
csökkentése és, amilyen mértékig csak 
lehet, megszüntetése érdekében ki kell 
alakítani a főbb ipari tevékenységek 
szabályozásának általános kereteit, amely a 
környezeti károkat elsődlegesen a forrásnál 
hárítja el és biztosítja a természeti 
erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást.

Or. pt

Módosítás 54
Andres Perello Rodriguez

A Tanács álláspontja 
2 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A „szennyező fizet” és a megelőzés 
elvével összhangban az ipari 
tevékenységekből származó 
környezetszennyezés megelőzése, 
csökkentése és, amilyen mértékig csak 
lehet, megszüntetése érdekében ki kell 
alakítani a főbb ipari tevékenységek 
szabályozásának általános kereteit, amely a 
környezeti károkat elsődlegesen a forrásnál 
hárítja el és biztosítja a természeti 
erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást.

(2) A „szennyező fizet” és a megelőzés 
elvével összhangban az ipari 
tevékenységekből származó 
környezetszennyezés megelőzése, 
csökkentése és, amilyen mértékig csak 
lehet, megszüntetése érdekében ki kell 
alakítani a főbb ipari tevékenységek 
szabályozásának általános kereteit, amely a 
környezeti károkat elsődlegesen a forrásnál 
hárítja el, biztosítja a természeti 
erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást
és figyelembe veszi adott esetben a 
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tevékenység helyszínéül szolgáló hely 
társadalmi-gazdasági helyzetét és helyi 
sajátosságait.

Or. es

Indokolás

E módosítás célja a Tanács álláspontjában már szereplő indokolt kivételek létrehozására 
szolgáló alap egységesítése.

Módosítás 55
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja 
2 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) A környezetszennyezés 
megelőzésének és csökkentésének 
feltétele, hogy csak engedéllyel rendelkező 
létesítmények működhessenek, illetve a 
szerves oldószereket alkalmazó 
létesítmények működését vagy az ilyen 
anyagok felhasználásával folytatott 
tevékenységet engedélyhez vagy 
nyilvántartásba vételhez kössék.  A szerves 
oldószerek általános használatát a lehető 
legkisebbre kell csökkenteni.

Or. el

Módosítás 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

A Tanács álláspontja 
3 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A levegőbe, vízbe vagy a talajba 
történő kibocsátások egymástól független 
csökkentésére vonatkozó, eltérő 
megközelítések a környezet egészének 

(3) A levegőbe, vízbe vagy a talajba 
történő kibocsátások egymástól független 
csökkentésére vonatkozó, eltérő 
megközelítések a környezet egészének 
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védelme helyett a szennyezés egyik 
környezeti elemből a másikba való 
átkerülését segíthetik elő. Ezért indokolt 
egy olyan integrált megközelítés 
kialakítása, amely a levegőbe, a vízbe és a 
talajba történő kibocsátások megelőzését és 
csökkentését, a hulladékgazdálkodást, az 
energiahatékonyságot és a 
balesetmegelőzést is magában foglalja.

védelme helyett a szennyezés egyik 
környezeti elemből a másikba való 
átkerülését segíthetik elő. Ezért indokolt
egy olyan integrált megközelítés 
kialakítása, amely a levegőbe, a vízbe és a 
talajba történő kibocsátások megelőzését és 
csökkentését, a hulladékgazdálkodást, az 
energiahatékonyságot és a 
balesetmegelőzést is magában foglalja, és 
egyenlő versenyfeltételek biztosítása az 
Európai Unióban az ipari létesítmények 
számára előírt környezetvédelmi 
követelmények összehangolásával.

Or. de

Indokolás

Csak akkor lehet magasabb szintű környezetvédelmet megvalósítani az EU-n belüli verseny 
torzulása nélkül, ha az EU területén minden ipari létesítmény megfelel a BAT-on alapuló 
környezeti szabványoknak. 

Módosítás 57
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja 
5 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A környezetszennyezés megelőzésének 
és csökkentésének feltétele, hogy csak 
engedéllyel rendelkező létesítmények 
működhessenek, illetve a szerves 
oldószereket alkalmazó létesítmények 
működését vagy az ilyen anyagok 
felhasználásával folytatott tevékenységet 
engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez 
kössék.

(5) A környezetszennyezés megelőzésének 
és csökkentésének feltétele, hogy csak 
engedéllyel rendelkező létesítmények 
működhessenek, illetve a szerves 
oldószereket alkalmazó létesítmények 
működését vagy az ilyen anyagok 
felhasználásával folytatott tevékenységet 
engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez 
kössék. A szerves oldószerek általános 
használatát a lehető legkisebbre kell 
csökkenteni.

Or. en
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Módosítás 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja 
9 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(9)  A kettős szabályozás elkerülése 
érdekében az üvegházhatású gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatálya alá tartozó létesítmény engedélye 
nem tartalmazhat az említett irányelv I. 
mellékletében meghatározott 
üvegházhatású gázok közvetlen 
kibocsátásaira vonatkozó kibocsátási 
határértéket, kivéve, ha ez a jelentős 
mértékű helyi szennyezés elkerüléséhez 
szükséges, vagy ha a létesítményt kizárták 
a szóban forgó rendszerből.

(9)  A kettős szabályozás elkerülése 
érdekében az üvegházhatású gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatálya alá tartozó létesítmény
engedélyének nem kötelező 
tartalmaznia az említett irányelv I. 
mellékletében meghatározott 
üvegházhatású gázok közvetlen 
kibocsátásaira vonatkozó kibocsátási 
határértéket, kivéve, ha ez a jelentős 
mértékű helyi szennyezés elkerüléséhez 
szükséges, vagy ha a létesítményt kizárták 
a szóban forgó rendszerből.

Or. en

Indokolás

A 66. cikk (2) bekezdés d) pontján alapuló módosítás i) a jogi egyértelműség érdekében, mivel 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 193. cikkével összhangban az európai uniós jog 
nem gátolja meg eleve a tagállamokat szigorúbb nemzeti követelmények alkalmazásában az 
üvegházhatást okozó gázokra vonatkozóan, illetve ii) annak érdekében, hogy e tagállamoknak 
lehetővé tegye ilyen követelmények meghatározását az ezen irányelv alapján kiadott integrált 
engedélyek keretén belül. Az Európai Parlament első olvasata óta az Egyesült Királyság, 
Hollandia és a Bizottság különböző jogi értelmezésekre jutott a 9. cikk (1) bekezdésének 
rendelkezéseire vonatkozóan.

Módosítás 59
João Ferreira

A Tanács álláspontja
9 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(9) A kettős szabályozás elkerülése (9) A kettős szabályozás elkerülése 
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érdekében az üvegházhatású gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 
hatálya alá tartozó létesítmény engedélye
nem tartalmazhat az említett irányelv I. 
mellékletében meghatározott 
üvegházhatású gázok közvetlen 
kibocsátásaira vonatkozó kibocsátási 
határértéket, kivéve, ha ez a jelentős 
mértékű helyi szennyezés elkerüléséhez 
szükséges, vagy ha a létesítményt kizárták 
a szóban forgó rendszerből.

(1) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

érdekében az üvegházhatású gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 
hatálya alá tartozó létesítmény engedélye –
amennyiben a tagállamok úgy határoznak 
– tartalmazhat az említett irányelv I. 
mellékletében meghatározott 
üvegházhatású gázok közvetlen 
kibocsátásaira vonatkozó kibocsátási 
határértéket, kivéve, ha ez a jelentős 
mértékű helyi szennyezés elkerüléséhez 
szükséges, vagy ha a létesítményt kizárták 
a szóban forgó rendszerből.

(1) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

Or. pt

Módosítás 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

A Tanács álláspontja
9 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(9a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 193. cikkével összhangban az 
ezen irányelvben foglaltak közül semmi 
sem akadályozza meg, hogy a tagállamok 
szigorúbb védelmi intézkedéseket 
tartsanak fenn vagy vezessenek be –
például a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott 
létesítmények számára előírt, az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
vonatkozó követelmények tekintetében –
feltéve, hogy ezek az intézkedések 
megfelelnek a Szerződéseknek és a 
Bizottságot értesítik róluk.

Or. en
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Indokolás

Az első olvasat óta számos tagállamban nyilvános vitákra került sor az új hőerőművek CO2-
kibocsátásáról szóló szabályok elfogadásával kapcsolatosan. Eltérő vélemények 
fogalmazódtak meg ezen intézkedések európai uniós jognak való megfelelésével 
kapcsolatosan. Ezért az ezt tisztázni kívánó módosítás alapja az Európai Parlament eljárási 
szabályzata 66. cikke (2) bekezdésének d) pontja: „az első olvasat óta felmerült új ténybeli 
vagy jogi helyzet figyelembevétele”.

Módosítás 61
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja 
11 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(11) Az engedély tartalmazza a környezet 
egészének magas szintű védelméhez, 
valamint annak biztosításához szükséges 
intézkedéseket, hogy a létesítményt az 
üzemeltető az alapvető kötelezettségeit 
szabályozó általános elveknek 
megfelelően üzemeltesse. Az engedély
ugyanakkor magában foglalja a szennyező 
anyagok kibocsátási határértékeit, vagy az 
ezzel egyenértékű paramétereket vagy 
műszaki intézkedéseket, a talaj és a felszín 
alatti víz védelmét célzó megfelelő 
követelményeket, valamint az ellenőrzési 
követelményeket. Az engedély feltételeit 
az elérhető legjobb technikák alapján kell 
meghatározni.

(11) Az engedély tartalmazza a környezet 
egészének magas szintű védelméhez 
szükséges intézkedéseket, ugyanakkor 
magában foglalja a szennyező anyagok 
kibocsátási határértékeit, a talaj és a
talajvíz védelmét célzó megfelelő 
követelményeket, valamint az ellenőrzési 
követelményeket, és a veszélyes anyagok 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 
67/548/EGK tanácsi irányelvben(1)

meghatározott, felhasznált veszélyes 
anyagok és készítmények listáját. Az 
engedély feltételeit az elérhető legjobb 
technikák alapján kell meghatározni.
______________
(1) HL L 196., 1967.8.16., 1. o.

Or. en
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Módosítás 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
15 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(15)  Egyes sajátos körülmények 
figyelembe vétele céljából, amennyiben az 
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szintek alkalmazása a 
környezeti előnyökhöz képest 
aránytalanul magas költségekkel járna, az 
illetékes hatóságok számára célszerű 
biztosítani annak lehetőségét, hogy e 
szintektől eltérő kibocsátási szinteket 
határozzanak meg. Az ilyen
eltéréseknek jól 
meghatározott kritériumokat figyelembe
vevő értékeléseken kell alapulniuk. A 
kibocsátási határértékek nem haladhatják 
meg az ebben az irányelvben rögzített 
kibocsátási határértékeket. Mindenképpen 
biztosítani kell a jelentős szennyezések 
megelőzését és a környezet általános, 
magas szintű védelmét.

(15)  Egyes sajátos körülmények 
figyelembe vétele céljából, amennyiben az 
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szintek alkalmazása a 
környezeti elemek közötti jelentős negatív 
kereszthatásokkal járna, az illetékes 
hatóságok számára célszerű biztosítani 
annak lehetőségét, hogy e 
szintektől eltérő kibocsátási szinteket 
határozzanak meg. Az ilyen eltéréseknek 
meg kell felelniük az integrált 
megközelítésnek, jól meghatározott 
kritériumokat figyelembe vevő részletes 
műszaki értékeléseken kell alapulniuk és 
időben korlátozottnak kell lenniük. A 
kibocsátási határértékek nem haladhatják 
meg az ebben az irányelvben rögzített 
kibocsátási határértékeket. Mindenképpen 
biztosítani kell a jelentős szennyezések 
megelőzését és a környezet általános, 
magas szintű védelmét.

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új preambulumbekezdés módosítása.

Módosítás 63
Andres Perello Rodriguez

A Tanács álláspontja 
15 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(15) Egyes sajátos körülmények 
figyelembe vétele céljából, amennyiben az 
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 

(15) Egyes sajátos körülmények 
figyelembe vétele céljából, amennyiben az 
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
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kibocsátási szintek alkalmazása a 
környezeti előnyökhöz képest aránytalanul 
magas költségekkel járna, az illetékes 
hatóságok számára célszerű biztosítani 
annak lehetőségét, hogy e 
szintektől eltérő kibocsátási szinteket 
határozzanak meg. Az ilyen 
eltéréseknek jól 
meghatározott kritériumokat figyelembe 
vevő értékeléseken kell alapulniuk. A 
kibocsátási határértékek nem haladhatják 
meg az ebben az irányelvben rögzített 
kibocsátási határértékeket. Mindenképpen 
biztosítani kell a jelentős szennyezések 
megelőzését és a környezet általános, 
magas szintű védelmét.

kibocsátási szintek alkalmazása a 
környezeti előnyökhöz képest aránytalanul 
magas költségekkel és különösen 
hátrányos társadalmi és gazdasági 
következményekkel járna, az illetékes 
hatóságok számára célszerű biztosítani 
annak lehetőségét, hogy e 
szintektől eltérő kibocsátási szinteket 
határozzanak meg. Az ilyen 
eltéréseknek jól 
meghatározott kritériumokat figyelembe 
vevő értékeléseken kell alapulniuk. A 
kibocsátási határértékek nem haladhatják 
meg az ebben az irányelvben rögzített 
kibocsátási határértékeket. Mindenképpen 
biztosítani kell a jelentős szennyezések 
megelőzését és a környezet általános, 
magas szintű védelmét.

Or. es

Indokolás

E módosítás célja a Tanács álláspontjában már szereplő indokolt kivételek létrehozására 
szolgáló alap egységesítése.

Módosítás 64
Marianne Thyssen

A Tanács álláspontja 
18 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(18) A trágya szántóföldi kijuttatása 
számottevően hozzájárul a szennyező 
anyagok levegőbe és vízbe történő 
kibocsátásához. A levegőszennyezésre 
vonatkozó tematikus stratégiában kitűzött 
célok teljesítése és a vízvédelemre 
vonatkozó uniós jogszabályoknak való 
megfelelés érdekében a Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia, hogy szükséges-e ezen 
kibocsátások legmegfelelőbb 
ellenőrzésének az elérhető legjobb 
technikák alkalmazásával történő 

törölve
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kialakítása.

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítő felülvizsgálati záradék szükségtelen. Amennyiben a jövőben szükség lenne 
hasonló szabályozásra, az Európai Bizottság bármikor felül tudja vizsgálni az irányelvet. A 
nitrátokról szóló irányelv tagállami szintű végrehajtása már létrehozta a kellően korlátozó és 
részletes politikát a szerves trágya használatára vonatkozóan.

Módosítás 65
Marianne Thyssen

A Tanács álláspontja 
19 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(19) Az intenzív baromfi- és 
szarvasmarha-tenyésztés jelentősen 
hozzájárul a szennyezőanyagok levegőbe 
és vízbe bocsátásához. A 
levegőszennyezésről szóló tematikus 
stratégiában és a vízvédelmi uniós 
jogszabályokban meghatározott célok 
teljesítése érdekében a Bizottságnak az 
irányelv hatályának meghatározása 
tekintetében felül kell vizsgálnia annak 
szükségességét, hogy különböző 
kapacitásküszöböket határozzanak meg az 
egyes baromfifajtákra, valamint felül kell 
vizsgálnia a szarvasmarha-tenyésztő 
létesítmények kibocsátására vonatkozóan 
a legmegfelelőbb ellenőrzési 
mechanizmusok létrehozásának 
szükségességét is.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítő felülvizsgálati záradék szükségtelen.  Amennyiben a jövőben szükség lenne 
hasonló szabályozásra, az Európai Bizottság bármikor felül tudja vizsgálni az irányelvet. 
Ezenkívül ezen irányelv hatályának kiterjesztése nincs arányban azokkal a lehetséges 
környezeti hatásokkal, amelyeket e tevékenységek okozhatnak. 
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Módosítás 66
Esther de Lange

A Tanács álláspontja 
21 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(21) Azokban az egyedi esetekben, amikor 
az engedély újraértékelésekor és 
frissítésekor kiderül, hogy a BAT-
következtetésekre vonatkozó határozat 
közzétételét követően több mint öt évre 
lehet szükség az új elérhető legjobb 
technikák bevezetéséhez, az illetékes 
hatóságok az engedélyben foglalt 
feltételekben ennél hosszabb időszakot is 
megállapíthatnak, amennyiben ez indokolt
az ezen irányelvben megállapított 
kritériumok alapján.

(21) Azokban az egyedi esetekben – mint 
például a hosszú távú beruházási ciklusú 
meglévő létesítmények esetén –, amikor az 
engedély újraértékelésekor és frissítésekor 
kiderül, hogy a BAT-következtetésekre 
vonatkozó határozat közzétételét követően 
több mint öt évre lehet szükség az új 
elérhető legjobb technikák bevezetéséhez, 
az illetékes hatóságok az engedélyben 
foglalt feltételekben ennél hosszabb 
időszakot is megállapíthatnak, amennyiben 
ez indokolt az ezen irányelvben 
megállapított kritériumok alapján.

Or. en

Indokolás

A beruházási ciklusokat figyelembe vevő, ésszerű időkereteket kell biztosítani a meglévő 
létesítmények számára, hogy igazodni tudjanak a BREF-ekhez. 

Módosítás 67
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
21 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(21) Azokban az egyedi esetekben, amikor 
az engedély újraértékelésekor és 
frissítésekor kiderül, hogy a BAT-
következtetésekre vonatkozó határozat 
közzétételét követően több mint öt évre 
lehet szükség az új elérhető legjobb 
technikák bevezetéséhez, az illetékes 
hatóságok az engedélyben foglalt 

(21) Azokban az egyedi esetekben, amikor 
az engedély újraértékelésekor és 
frissítésekor kiderül, hogy a BAT-
következtetésekre vonatkozó határozat 
közzétételét követően több mint öt évre 
lehet szükség az új elérhető legjobb 
technikák bevezetéséhez, az illetékes 
hatóságok az engedélyben foglalt 
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feltételekben ennél hosszabb időszakot is 
megállapíthatnak, amennyiben ez indokolt 
az ezen irányelvben megállapított 
kritériumok alapján.

feltételekben ennél hosszabb időszakot is 
megállapíthatnak, amennyiben ez indokolt
– például a beruházási ciklusok 
figyelembe vételével – az ezen irányelvben 
megállapított kritériumok alapján. Az 
elérhető legjobb technológiákhoz kapcsolt 
kibocsátási szintektől való eltérés esetén 
azonban az illetékes hatóságnak 
nyilvánosságra kell hoznia a 
meghosszabbított időszakra jogosító 
indokokat.  

Or. en

Indokolás

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
“Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the general time period of 
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendment is admissible because the Commission’s proposal did not contain such a 
provision. 

Módosítás 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

A Tanács álláspontja 
23 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(23) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
létesítmények üzemeltetése ne 
eredményezze a talaj és a felszín alatti víz 
minőségének romlását, alapállapot-jelentés 
formájában értékelni kell a talaj és a felszín 
alatti víz szennyezettségét. Az alapállapot-
jelentésnek olyan gyakorlati eszköznek kell 
lennie, amely a lehető legnagyobb 
mértékben lehetővé teszi a telephely 
kezdeti és a tevékenységek végleges 
beszüntetését követő állapota közötti
számszerűsített összehasonlítást annak 
megállapítása érdekében, hogy jelentősen 
növekedett-e a talaj vagy a felszín alatti víz 

(23) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
létesítmények üzemeltetése ne 
eredményezze a talaj és a felszín alatti víz 
minőségének romlását, alapállapot-jelentés 
formájában értékelni kell a talaj és a felszín 
alatti víz szennyezettségét. Az alapállapot-
jelentésnek olyan gyakorlati eszköznek kell 
lennie, amely a lehető legnagyobb 
mértékben lehetővé teszi a telephely 
kezdeti és a tevékenységek végleges 
beszüntetését követő állapota közötti 
összehasonlítást annak megállapítása 
érdekében, hogy jelentősen növekedett-e a 
talaj vagy a felszín alatti víz 
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szennyezettsége. Az alapállapot-
jelentésnek ezért tartalmaznia kell a talaj és 
a felszín alatti víz aktuális méréseken 
alapuló szennyezettségi adatait, valamint a 
telephely korábbi használataival 
kapcsolatos történeti adatokat.

szennyezettsége. Az alapállapot-
jelentésnek ezért tartalmaznia kell a talaj és 
a felszín alatti víz aktuális méréseken 
alapuló szennyezettségi adatait, valamint a 
telephely korábbi használataival 
kapcsolatos történeti adatokat.

Or. fr

Indokolás

A 22. cikk (2) bekezdésére vonatkozó 2. módosítással való összehangolás.

Módosítás 69
João Ferreira

A Tanács álláspontja 
24 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(24) A „szennyező fizet” elvvel 
összhangban, az üzemeltető által okozott, 
a telephely alapállapot-jelentés szerinti 
állapotának helyreállítására vonatkozó 
kötelezettséget megalapozó talaj- és 
felszínalattivíz-szennyezés mértékének 
értékelésekor a tagállamoknak figyelembe 
kell venniük az érintett tevékenység teljes 
időtartamára vonatkozó, engedélyben 
foglalt feltételeit, a szennyezés megelőzése 
érdekében a létesítmény által tett 
intézkedéseket, valamint az alapállapot-
jelentésben foglalt szennyezettségi 
szintekhez képest azonosított viszonylagos 
szennyezettségnövekedést. A nem az 
üzemeltető által okozott szennyezéssel 
kapcsolatos felelősség tekintetében a 
nemzeti és, adott esetben, a vonatkozó 
uniós jogszabályok az irányadók.

(24) Mivel biztosítani kell, hogy a 
létesítmény üzemeltetése ne eredményezze 
a talaj és a felszín alatti vizek 
minőségének jelentős romlását, el kell 
végezni az üzemeltető által okozott talaj-
és felszínalattivíz-szennyezés mértékének 
értékelését a telephely alapállapot-jelentés 
szerinti állapotának helyreállítására 
vonatkozó kötelezettség alkalmazása 
céljából.  Az eljárás során a tagállamoknak 
figyelembe kell venniük az érintett 
tevékenység teljes időtartamára vonatkozó, 
engedélyben foglalt feltételeit, a 
szennyezés megelőzése érdekében a 
létesítmény által tett intézkedéseket, 
valamint az alapállapot-jelentésben foglalt 
szennyezettségi szintekhez képest 
azonosított viszonylagos 
szennyezettségnövekedést. A nem az 
üzemeltető által okozott szennyezéssel 
kapcsolatos felelősség tekintetében a 
nemzeti és, adott esetben, a vonatkozó 
uniós jogszabályok az irányadók.
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Or. pt

Módosítás 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco 

A Tanács álláspontja 
24 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(24) A „szennyező fizet” elvvel 
összhangban, az üzemeltető által okozott, a 
telephely alapállapot-jelentés szerinti 
állapotának helyreállítására vonatkozó 
kötelezettséget megalapozó talaj- és 
felszínalattivíz-szennyezés mértékének 
értékelésekor a tagállamoknak figyelembe 
kell venniük az érintett tevékenység teljes 
időtartamára vonatkozó, engedélyben 
foglalt feltételeit, a szennyezés megelőzése 
érdekében a létesítmény által tett 
intézkedéseket, valamint az alapállapot-
jelentésben foglalt szennyezettségi 
szintekhez képest azonosított viszonylagos 
szennyezettségnövekedést. A nem az 
üzemeltető által okozott szennyezéssel 
kapcsolatos felelősség tekintetében a 
nemzeti és, adott esetben, a vonatkozó 
uniós jogszabályok az irányadók.

(24) A „szennyező fizet” elvvel 
összhangban, az üzemeltető által okozott, a 
telephely alapállapot-jelentés szerinti 
állapotának helyreállítására vonatkozó 
kötelezettséget megalapozó talaj- és 
felszínalattivíz-szennyezés mértékének 
értékelésekor a tagállamoknak figyelembe 
kell venniük az érintett tevékenység teljes 
időtartamára vonatkozó, engedélyben 
foglalt feltételeit, a szennyezés megelőzése 
érdekében a létesítmény által tett 
intézkedéseket, valamint az alapállapot-
jelentésben foglalt szennyezettségi 
szintekhez képest azonosított viszonylagos 
szennyezettségnövekedést. A nem az 
üzemeltető által okozott szennyezéssel 
kapcsolatos felelősség tekintetében a 
nemzeti és, adott esetben, a vonatkozó 
uniós jogszabályok az irányadók. A talaj és 
a felszín alatti víz védelméről szóló 
jövőbeni új vagy felülvizsgált európai 
uniós szabályozást ezen irányelv 
rendelkezéseinek megsértése nélkül kell 
megfogalmazni.  

Or. fr

Indokolás

A talajra és a felszín alatti vizekre vonatkozó jövőbeni összes európai uniós rendelkezést 
összekötő logikát kell teremteni.
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Módosítás 71
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja 
27 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(27) A kevesebb mint 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítménnyel 
rendelkező berendezésekben 
történő tüzelőanyag-égetés számottevően 
hozzájárul a szennyező anyagok levegőbe 
történő kibocsátásához. A 
levegőszennyezésre vonatkozó tematikus 
stratégiában kitűzött célok teljesítésére 
figyelemmel a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia, hogy szükséges-e az e 
létesítményekből származó kibocsátások 
legmegfelelőbb ellenőrzésének 
kialakítása.

törölve

Or. it

Indokolás

Az 50 MW alatti bemenő hőteljesítményű létesítmények nem járulnak hozzá jelentős 
mértékben a kibocsátáshoz. Ezenkívül nem is áll rendelkezésre vonatkozó BAT-
referenciadokumentum.

Módosítás 72
Jutta Haug

A Tanács álláspontja
29 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(29) A Bizottságnak célszerű 
megvizsgálnia annak szükségességét, hogy 
uniós szintű kibocsátási határértékeket 
határozzanak meg, és hogy egyes nagy 
tüzelőberendezések vonatkozásában 
módosítsák az V. mellékletben foglalt 
kibocsátási határértékeket, figyelembe 
véve a vonatkozó BAT 
referenciadokumentumok felülvizsgálatát 

(29) A Bizottságnak célszerű 
megvizsgálnia annak szükségességét, hogy 
uniós szintű kibocsátási határértékeket 
határozzanak meg, és hogy egyes nagy 
tüzelőberendezések vonatkozásában 
módosítsák az V. mellékletben foglalt 
kibocsátási határértékeket, figyelembe 
véve a vonatkozó BAT 
referenciadokumentumok felülvizsgálatát 
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és frissítését. Ezzel összefüggésben a 
Bizottságnak ajánlott figyelembe vennie a 
finomítók energiarendszereinek 
sajátosságait.

és frissítését. Ezzel összefüggésben a 
Bizottságnak ajánlott figyelembe vennie a 
finomítók energiarendszereinek 
sajátosságait. E létesítmények számára a 
meglévő 2001/80/EK irányelv szerinti 
kibocsátási határértékek továbbra is 
alkalmazandók, amíg a rendes jogalkotási 
eljárás során el nem fogadják az új 
szabványokat.

Or. en

Indokolás

A jogi egyértelműség érdekében újból ki kell jelenteni, hogy e létesítmények esetén a 
2001/80/EK irányelv szerinti létező előírások e jogalkotási tervezet különböző részeiben 
benne foglaltatnak.

Módosítás 73
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja 
29 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(29) A Bizottságnak célszerű 
megvizsgálnia annak szükségességét, hogy 
uniós szintű kibocsátási határértékeket 
határozzanak meg, és hogy egyes nagy 
tüzelőberendezések vonatkozásában 
módosítsák az V. mellékletben foglalt 
kibocsátási határértékeket, figyelembe 
véve a vonatkozó BAT 
referenciadokumentumok felülvizsgálatát 
és frissítését. Ezzel összefüggésben a 
Bizottságnak ajánlott figyelembe vennie a 
finomítók energiarendszereinek 
sajátosságait.

(29) A Bizottságnak célszerű 
megvizsgálnia annak szükségességét, hogy 
uniós szintű kibocsátási határértékeket 
határozzanak meg, és hogy egyes nagy 
tüzelőberendezések vonatkozásában 
módosítsák az V. mellékletben foglalt 
kibocsátási határértékeket, figyelembe 
véve a vonatkozó BAT 
referenciadokumentumok felülvizsgálatát 
és frissítését. Ezzel összefüggésben a 
Bizottságnak ajánlott figyelembe vennie a 
finomítók energiarendszereinek 
sajátosságait. Ezen létesítmények 
vonatkozásában a 2001/80/EK irányelv 
értelmében alkalmazandó kibocsátási 
határértékek továbbra is mindaddig 
alkalmazandók, amíg a vonatkozó BAT-
referenciadokumentumok ezen 
irányelvnek megfelelő felülvizsgálata meg 
nem történik.
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Or. it

Indokolás

A 2001/80/EK irányelv szerinti kibocsátási határértékekre számos alkalommal utal a javaslat 
átdolgozott változata. A jogbiztonság érdekében jobb egyértelműsíteni a közös álláspont 
mögött rejlő szándékot. 

Módosítás 74
Inés Ayala Sender

A Tanács álláspontja 
30 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(30) Egyes hazai szilárd tüzelőanyagok 
jellemzői miatt az ilyen tüzelőanyagokat 
égető tüzelőberendezések esetében 
indokolt a kén-dioxidra vonatkozó 
kibocsátási határértékek helyett minimális 
kéntelenítési arányt alkalmazni. Továbbá, 
mivel az olajpala egyedi jellemzői 
kizárhatják a más tüzelőanyagok esetében 
alkalmazott kéntelenítési technikák 
alkalmazását, illetve a más tüzelőanyagok 
esetében elért kéntelenítési hatékonyságot, 
az olajpalát égető berendezések 
tekintetében némileg alacsonyabb 
minimális kéntelenítési arányt célszerű 
alkalmazni.

(30) Egyes hazai szilárd tüzelőanyagok 
jellemzői miatt az ilyen tüzelőanyagokat 
égető tüzelőberendezések esetében 
indokolt a kén-dioxidra vonatkozó 
kibocsátási határértékek helyett minimális 
kéntelenítési arányt alkalmazni. Továbbá, 
mivel az olajpala egyedi jellemzői 
kizárhatják a más tüzelőanyagok esetében 
alkalmazott kéntelenítési technikák 
alkalmazását, illetve a más tüzelőanyagok 
esetében elért kéntelenítési hatékonyságot, 
az olajpalát égető berendezések 
tekintetében némileg alacsonyabb 
minimális kéntelenítési arányt célszerű 
alkalmazni. Mivel a 10%-nál kisebb 
illékonyvegyület-tartalmú hazai szilárd 
tüzelőanyagok sajátos jellemzői nem 
teszik lehetővé a meghatározott NOx
kibocsátási határértékek teljesítését, 
magasabb minimumszint meghatározása 
indokolt a NOx-kibocsátás tekintetében.

Or. en
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Módosítás 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

A Tanács álláspontja 
37 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(37) Meg kell vizsgálni a piaci alapú 
eszközök – például a nitrogén-oxidok és a 
kén-dioxid kibocsátáskereskedelme –
lehetőségeit annak érdekében, hogy a 
lehető legnagyobb költséghatékonysággal, 
ugyanakkor a környezet egészének magas 
szintű védelme mellett, és különösen az 
elérhető legjobb technikák alkalmazása 
révén megelőzzék, csökkentsék és 
lehetőség szerint kiküszöböljék az ipari 
tevékenységből származó szennyezést. 

törölve

Or. fr

Indokolás

Ennek a preambulumbekezdésnek nem kellene belekerülnie az irányelvbe, mivel előre 
feltételezi a Bizottság által megrendelt, szakértő cég által jelenleg kivitelezendő tanulmány 
eredményeit. Nem szabad a nitrogén-oxidokhoz és a kén-dioxidhoz hasonló szennyező 
anyagok számára piaci alapú rendszert létrehozni, mivel ez ellentétes lenne a nemzeti 
kibocsátási plafonokra vonatkozó európai megközelítéssel.

Módosítás 76
João Ferreira

A Tanács álláspontja 
37 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(37) Meg kell vizsgálni a piaci alapú 
eszközök – például a nitrogén-oxidok és a
kén-dioxid kibocsátáskereskedelme –
lehetőségeit annak érdekében, hogy a 
lehető legnagyobb költséghatékonysággal, 
ugyanakkor a környezet egészének magas 
szintű védelme mellett, és különösen az 
elérhető legjobb technikák alkalmazása 
révén megelőzzék, csökkentsék és 

(37) Meg kell vizsgálni a
mikrovállalkozásoknak és a kkv-knak az 
átvétel és naprakészen tartás tekintetében 
biztosított teljes hozzáférés és 
finanszírozás lehetőségeit annak 
érdekében, hogy a lehető legnagyobb 
költséghatékonysággal, a lehető 
legtisztességesebben és leghatékonyabban,
ugyanakkor a környezet egészének magas 
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lehetőség szerint kiküszöböljék az ipari 
tevékenységből származó szennyezést.

szintű védelme mellett, és különösen az 
elérhető legjobb technikák alkalmazása 
révén megelőzzék, csökkentsék és 
lehetőség szerint kiküszöböljék az ipari 
tevékenységből származó szennyezést.

Or. pt

Módosítás 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja 
39 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(39) A Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy ezen irányelv rendelkezéseinek a 
BAT alapján a tudományos és műszaki 
fejlődéshez történő hozzáigazíthatósága 
érdekében Szerződés 290. cikke szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az V–VII. melléklet bizonyos 
részeinek a tudományos és műszaki 
fejlődéshez való igazítására vonatkozóan. 
A hulladékégető és hulladék-együttégető 
művek esetében a hatáskör magában 
foglalhatja a teljes porkibocsátás 
folyamatos ellenőrzésétől való eltérés 
engedélyezési kritériumainak 
meghatározását is. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítés során az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének végrehajtásáról 
szóló, 2009. december 9-i bizottsági 
közleménnyel összhangban konzultáljon 
szakértőkkel.

(39) A Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy ezen irányelv rendelkezéseinek a 
BAT alapján a tudományos és műszaki 
fejlődéshez történő hozzáigazíthatósága 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a BAT-következtetések 
elfogadására, illetve az ezen irányelv 
szerinti kibocsátási határértékek, valamint 
az ellenőrzésre és megfeleltetésre 
vonatkozó szabályok kiegészítésére vagy 
összehangolására vonatkozóan a BAT-
követelmények tekintetében.  

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új preambulumbekezdés módosítása.
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Módosítás 78
Richard Seeber

A Tanács álláspontja 
39 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(39) A Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy ezen irányelv rendelkezéseinek a 
BAT alapján a tudományos és műszaki 
fejlődéshez történő hozzáigazíthatósága 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az V–VII. melléklet bizonyos 
részeinek a tudományos és műszaki 
fejlődéshez való igazítására vonatkozóan.
A hulladékégető és hulladék-együttégető 
művek esetében a hatáskör magában 
foglalhatja a teljes porkibocsátás 
folyamatos ellenőrzésétől való eltérés 
engedélyezési kritériumainak 
meghatározását is. Különösen fontos, hogy 
a Bizottság az előkészítés során az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 290.
cikkének végrehajtásáról szóló, 2009. 
december 9-i bizottsági közleménnyel 
összhangban konzultáljon szakértőkkel.

(39) A Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy ezen irányelv rendelkezéseinek a 
BAT alapján a tudományos és műszaki 
fejlődéshez történő hozzáigazíthatósága 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az V–VII. melléklet bizonyos 
részeinek a tudományos és műszaki 
fejlődéshez való igazítására vonatkozóan.
A hulladékégető és hulladék-együttégető 
művek esetében a hatáskör magában 
foglalhatja többek között a teljes 
porkibocsátás folyamatos ellenőrzésétől 
való eltérés engedélyezési kritériumainak 
meghatározását is. Különösen fontos, hogy 
a Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson az előkészítő munka során, 
többek között szakértői szinten.

Or. en

Indokolás

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants 
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably 
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final. 
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Módosítás 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja 
39 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(39a) A Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy ezen irányelv rendelkezéseinek a 
BAT-referenciadokumentumokban 
meghatározott elérhető legjobb technikák 
Európai Unióban való következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
történő kiegészítése vagy módosítása 
érdekében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan konkrét kritériumok 
meghatározására vonatkozóan, amelyek 
alapján kivételes esetekben el lehet térni 
az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolt 
kibocsátási értékektől.   

Or. en

Módosítás 80
Richard Seeber

A Tanács álláspontja 
39 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(39a) A belső piaci verseny torzulását 
vagy jelentős környezeti kérdéseket 
kezelendő a Bizottságnak – a legjobb 
elérhető technikák bizonyos 
tevékenységek során történő 
végrehajtására, illetve e tevékenységeknek 
a környezet egészére gyakorolt hatására 
vonatkozó értékelésen alapuló –
javaslatokat kell tennie az Unió egészére 
vonatkozó minimumkövetelményekre a 
kibocsátási határértékek, valamint az 
ellenőrzésre és megfeleltetésre vonatkozó 
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szabályok tekintetében. 

Or. en

Módosítás 81
Edite Estrela

A Tanács álláspontja 
39 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(39a) Ezen irányelv rendelkezéseinek az 
adott BAT-következtetések alá tartozó 
tevékenységek ellenőrzése és 
megfeleltetése vonatkozásában a 
kibocsátási határértékek és szabályok 
tekintetében meghatározott, az egész 
Európai Unióban érvényes 
minimumkövetelményekre vonatkozó 
bizottsági felmérés eredményeihez való 
igazítása érdekében a Bizottságnak 
javaslatot kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 294. 
cikke alapján.

Or. pt

Indokolás

A biztonsági háló fogalmának az irányelvre irányuló javaslatba történő beillesztését
együttdöntési eljárással kell biztosítani valamennyi érdekelt fél részvételének maximalizálása 
céljából. 

Módosítás 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

A Tanács álláspontja
3 cikk – 2 pont

A Tanács álláspontja Módosítás

2) „környezetszennyezés”: az emberi 
tevékenység eredményeképpen anyag, 

2) „környezetszennyezés”: az emberi 
tevékenység eredményeképpen anyag, 
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rezgés, hő vagy zaj közvetlen vagy 
közvetett kibocsátása a levegőbe, talajba 
vagy a vízbe, amely veszélyt jelenthet az 
emberi egészségre vagy a környezet 
minőségére, kárt okozhat az anyagi
javakban, illetve akadályozza vagy zavarja 
a környezet élvezetét vagy annak más 
jogszerű használatát;

rezgés, hő vagy zaj közvetlen vagy 
közvetett kibocsátása a levegőbe, talajba 
vagy a vízbe, amely veszélyt jelenthet az 
emberi egészségre vagy a környezet 
minőségére, kárt okozhat az
ökoszisztémákban vagy az anyagi 
javakban, illetve akadályozza vagy zavarja 
a környezet élvezetét vagy annak más 
jogszerű használatát;

Or. de

Indokolás

Az ENSZ által megrendelt, az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtanáról szóló 
tanulmány (TEEB) kiemeli, hogy az ökoszisztémák természeti tőkét alkotnak és jelentősen 
hozzájárulnak környezetünk működéséhez.

Módosítás 83
Mairead McGuinness

A Tanács álláspontja
3 cikk – 17 pont

A Tanács álláspontja Módosítás

17) „veszélyes anyagok”: anyagok vagy
keverékek az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló, 2008. december 16-
i 1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének 7. és 8. pontja 
értelmében;

17) „veszélyes anyagok”: anyagok vagy
anyagcsoportok a vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-
i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 2. cikke 29. pontja értelmében;

Or. en

Indokolás

 Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", a 
reference to the definition included in the Water Framework Directive would be appropriate. 
The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC Directive. 
According to Art. 2 paragraph 29 of WFD «hazardous substances" are: “substances or 
groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, and other 
substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of concern”.
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Módosítás 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

A Tanács álláspontja
3 cikk – 17 pont

A Tanács álláspontja Módosítás

17) „veszélyes anyagok”: anyagok vagy 
keverékek az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 
1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének 7. és 8. pontja 
értelmében;

17) „veszélyes anyagok”: anyagok vagy 
keverékek az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 
1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének 7. és 8. pontja 
értelmében, vagy anyagcsoportok a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke 29. 
pontja értelmében;

Or. en

Módosítás 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

A Tanács álláspontja
3 cikk – 22 pont

A Tanács álláspontja Módosítás

22) „baromfi”: a baromfi és keltetőtojás 
Közösségen belüli kereskedelmére és 
harmadik országból történő behozatalára 
irányadó állat-egészségügyi feltételekről 
szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK 
tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontja 
szerint meghatározott baromfi

törölve

Or. en
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Módosítás 86
Mairead McGuinness

A Tanács álláspontja
3 cikk – 22 pont

A Tanács álláspontja Módosítás

22) „baromfi”: a baromfi és keltetőtojás 
Közösségen belüli kereskedelmére és 
harmadik országból történő behozatalára 
irányadó állat-egészségügyi feltételekről 
szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK 
tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontja 
szerint meghatározott baromfi

törölve

Or. en

Indokolás

A baromfi ilyen meghatározása kiterjesztené az irányelv hatályát a tojótyúkokon, 
húscsirkéken, pulykákon és kacsákon túl például a foglyokra, fácánokra és más 
vadmadarakra. Ezek az egyéb madarakat csupán nagyon rövid ideig tartják zárt helyiségben 
és nem lenne költséghatékony semmilyen épület esetében az elérhető legjobb technikákra 
vonatkozó (BAT) szabványok teljesítése.

Módosítás 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
3 cikk – 22 pont

A Tanács álláspontja Módosítás

22) „baromfi”: a baromfi és keltetőtojás 
Közösségen belüli kereskedelmére és 
harmadik országból történő behozatalára 
irányadó állat-egészségügyi feltételekről 
szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK 
tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontja 
szerint meghatározott baromfi;

22) „baromfi”: a baromfi és keltetőtojás 
Közösségen belüli kereskedelmére és 
harmadik országból történő behozatalára 
irányadó állat-egészségügyi feltételekről 
szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK 
tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontja 
szerint meghatározott baromfi, kivéve a 
fürjféléket;

Or. fr
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Indokolás

Az irányelv a baromfi kategóriájába sorolja a fürjet is (0,25 kg), mintha a fürjtartás hasonló 
lenne a csirketartáshoz (2 kg) vagy a pulykák tartásához (10 kg), holott környezeti hatása 
sokkal alacsonyabb szintű. Ezért elengedhetetlen, hogy figyelembe vegyük a fürjtartás sajátos 
jellegét más baromfik tartásához képest. Az irányelv alkalmazása a fürjtartásra nem arányos 
és nem indokolható környezetvédelmi szempontból. Amennyiben nem veszünk tudomást a 
különbségekről, fennáll a veszélye, hogy a fürjtartás eltűnik Európából, ami sok száz 
munkahely megszűnését eredményezné.

Módosítás 88
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
3 cikk – 26 pont

A Tanács álláspontja Módosítás

26) „üzemóra”: órákban kifejezett azon 
időtartam, amelynek során a 
tüzelőberendezés egésze vagy egy része 
üzemel, és kibocsátásokat juttat a 
levegőbe; az üzemóra számításába a 
beindítás és a leállítás időszaka nem számít 
bele;

26) „üzemóra”: órákban kifejezett azon 
időtartam, amelynek során a 
tüzelőberendezés egésze vagy egy része 
üzemel, és kibocsátásokat juttat a 
levegőbe; az üzemóra számításába a 
beindítás és a leállítás időszaka is 
beleszámít;

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új meghatározás módosítása.
A beindítás és a leállás során jelentős kibocsátás történik.

Módosítás 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
3 cikk – 26 pont

A Tanács álláspontja Módosítás

26) „üzemóra”: órákban kifejezett azon 
időtartam, amelynek során a 
tüzelőberendezés egésze vagy egy része 
üzemel, és kibocsátásokat juttat a 

26) „üzemóra”: órákban kifejezett azon 
időtartam, amelynek során a 
tüzelőberendezés egésze vagy egy része 
üzemel, és kibocsátásokat juttat a 
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levegőbe; az üzemóra számításába a 
beindítás és a leállítás időszaka nem számít 
bele;

levegőbe; az üzemóra számításába a 
beindítás és a leállítás időszaka is 
beleszámít;

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett szöveg módosítása.

Módosítás 90
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
3 cikk – 26 a pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

26a) „indítási és leállási művelet”: olyan 
művelet, melynek során egy 
tevékenységet, egy készüléket vagy egy 
tartályt üzemkész állapotba vagy 
üresjáratba helyeznek, a rendszeresen 
ingadozó tevékenységi fázisok kivételével,

Or. it

Indokolás

Ésszerűnek látszik az általános meghatározások közé az 57. cikk (13) bekezdésében szereplő 
„indítási és leállási művelet” meghatározását is beilleszteni.

Módosítás 91
Inés Ayala Sender

A Tanács álláspontja
3 cikk – 46 a pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

46a) „legkülső régiók”: Franciaország 
tekintetében a francia tengerentúli 
megyék, Portugália tekintetében az Azori-
szigetek és Madeira, Spanyolország 
tekintetében pedig a Kanári-szigetek.
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Or. en

Módosítás 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
9 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1)  Amennyiben egy adott létesítményből 
származó üvegházhatású gáz kibocsátása a 
létesítmény által végzett tevékenységgel 
kapcsolatban szerepel a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében, az engedély nem 
tartalmazhat kibocsátási határértéket az 
adott gáz közvetlen kibocsátásaira, kivéve, 
ha ez a jelentős helyi szennyezés 
elkerüléséhez szükséges.

(1)  Amennyiben egy adott létesítményből 
származó üvegházhatású gáz kibocsátása a 
létesítmény által végzett tevékenységgel 
kapcsolatban szerepel a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében, a tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy nem írnak elő
kibocsátási határértéket az adott gáz 
közvetlen kibocsátásaira, kivéve, ha ez a 
jelentős helyi szennyezés elkerüléséhez 
szükséges.

Or. en

Indokolás

A 66. cikk (2) bekezdés d) pontján alapuló módosítás i) a jogi egyértelműség érdekében, mivel 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 193. cikkével összhangban az európai uniós jog 
nem gátolja meg eleve a tagállamokat szigorúbb nemzeti követelmények alkalmazásában az 
üvegházhatást okozó gázokra vonatkozóan, illetve ii) annak érdekében, hogy e tagállamoknak 
lehetővé tegye ilyen követelmények meghatározását az ezen irányelv alapján kiadott integrált 
engedélyek keretén belül. Az Európai Parlament első olvasata óta az Egyesült Királyság, 
Hollandia és a Bizottság különböző jogi értelmezésekre jutott a 9.1 cikk rendelkezéseire 
vonatkozóan.

Módosítás 93
Chris Davies

A Tanács álláspontja
9 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Amennyiben egy adott létesítményből 
származó üvegházhatású gáz kibocsátása a 
létesítmény által végzett tevékenységgel 

(1) Amennyiben egy adott létesítményből 
származó üvegházhatású gáz kibocsátása a 
létesítmény által végzett tevékenységgel 
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kapcsolatban szerepel a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében, az engedély nem 
tartalmazhat kibocsátási határértéket az 
adott gáz közvetlen kibocsátásaira, kivéve, 
ha ez a jelentős helyi szennyezés 
elkerüléséhez szükséges.

kapcsolatban szerepel a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében, a tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy nem írnak elő
kibocsátási határértéket az adott gáz 
közvetlen kibocsátásaira, kivéve, ha ez a 
jelentős helyi szennyezés elkerüléséhez 
szükséges.

Or. en

Indokolás

Annak tisztázására szolgál, hogy a tagállamokat e jogszabály nem akadályozza meg a nemzeti 
szintű kibocsátási teljesítményszabványok bevezetésében, amelyek saját célkitűzéseik elérését 
segítik.

Módosítás 94
João Ferreira

A Tanács álláspontja
9 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Amennyiben egy adott létesítményből 
származó üvegházhatású gáz kibocsátása a 
létesítmény által végzett tevékenységgel 
kapcsolatban szerepel a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében, az engedély nem
tartalmazhat kibocsátási határértéket az 
adott gáz közvetlen kibocsátásaira, kivéve, 
ha ez a jelentős helyi szennyezés 
elkerüléséhez szükséges.

(1) Ha egy adott létesítményből származó 
üvegházhatású gáz kibocsátása a 
létesítmény által végzett tevékenységgel 
kapcsolatban szerepel a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében, az engedély – ha 
a tagállamok úgy akarják – tartalmazhat 
kibocsátási határértéket az adott gáz 
közvetlen kibocsátásaira, kivéve, ha ez a 
jelentős helyi szennyezés elkerüléséhez 
szükséges.

Or. pt
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Módosítás 95
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
10 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Ezt a fejezetet az I. mellékletben 
meghatározott és – adott esetben – a 
kapacitásra vonatkozóan ugyanitt 
megállapított küszöbértékeket elérő 
tevékenységekre kell alkalmazni.

Ezt a fejezetet az I. mellékletben 
meghatározott és – adott esetben – a 
kapacitásra vonatkozóan ugyanitt 
megállapított küszöbértékeket elérő 
tevékenységekre kell alkalmazni.

Az I. melléklet 1.1. pontjában említett 
létesítmények teljes névleges 
hőteljesítményének kiszámításakor az 50 
MW-nál kisebb névleges 
hőteljesítménnyel rendelkező és évente 
legfeljebb 500 órát üzemelő 
tüzelőberendezéseket nem kell figyelembe 
venni.

Or. en

Indokolás

A tüzelőberendezések tekintetében a kapacitásküszöb elérésének felmérésekor a 
tartalékberendezéseket, a terhelési csúcsokat ellátó berendezéseket és más, évente legfeljebb 
500 órát működő berendezéseket nem kell számításba venni.

Módosítás 96
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
11 cikk – h pont

A Tanács álláspontja Módosítás

h) végleges leállítás esetén megteszik a 
szükséges intézkedéseket, hogy elkerüljék 
a környezetszennyezés kockázatát, és a 
működés helyszínét a 22. cikk szerinti 
kielégítő állapotba állítsák vissza.

törölve

Or. en
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Indokolás

A talajvédelem erősen helyi jellegű és területfüggő; az illetékes hatóságoknak kell 
irányítaniuk a közösségi és a nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően. Az 
intézkedések túl részletes kidolgozása (mint például a 22. cikkben említett számszerűsített 
alapjelentés) veszélyeztetné a szubszidiaritás és az arányosság alapelvét.

Módosítás 97
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
11 cikk – h pont

A Tanács álláspontja Módosítás

h) végleges leállítás esetén megteszik a 
szükséges intézkedéseket, hogy elkerüljék
a környezetszennyezés kockázatát, és a 
működés helyszínét a 22. cikk szerinti 
kielégítő állapotba állítsák vissza.

h) végleges leállítás esetén megteszik a 
szükséges intézkedéseket, hogy elkerüljék
bármilyen környezetszennyezés 
kockázatát, és a működés helyszínét
megfelelő állapotba állítsák vissza.

Or. de

Indokolás

A talajvédelem erősen helyi jellegű és területfüggő feladat, amit az illetékes hatóságoknak kell 
felügyelniük. A bürokratikus és túl részletes európai célkitűzések (mint például a 22. cikkben 
említett számszerűsített alapjelentés) veszélyeztetnék a szubszidiaritás és az arányosság 
alapelvét. A működés helyszínének megfelelő állapotba való helyreállítása megelőzi az 
egészségi kockázatokat és a környezetszennyezést.

Módosítás 98
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
12 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Tanács álláspontja Módosítás

e) adott esetben az alapállapot-jelentés a 
22. cikk (2) bekezdésével 
összhangban; 

törölve 

Or. en
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Indokolás

A talajvédelem erősen helyi jellegű és területfüggő; az illetékes hatóságoknak kell 
irányítaniuk a közösségi és a nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően. Az 
intézkedések túl részletes kidolgozása (mint például a 22. cikkben említett számszerűsített 
alapjelentés) veszélyeztetné a szubszidiaritás és az arányosság alapelvét.

Módosítás 99
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
12 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Tanács álláspontja Módosítás

e) adott esetben az alapállapot-jelentés a 
22. cikk (2) bekezdésével összhangban;

törölve

Or. it

Módosítás 100
Edite Estrela

A Tanács álláspontja
12 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

ka) adott esetben a BAT-khoz kapcsolt 
küszöbértékektől eltérő kibocsátási 
határértékek meghatározásának 
szükséges voltát igazoló értékelés.

Or. pt

Indokolás

Az engedélykérés során a működtetőnek be kell nyújtania egy értékelést bármely eltérési 
kérelem igazolására.
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Módosítás 101
Frédérique Ries

A Tanács álláspontja
13 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A fórum véleményének 
figyelembevételével a második albekezdés 
c) és d) pontjában említett 
iránymutatásokat a 75. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

A fórum véleményének 
figyelembevételével a második albekezdés 
c) és d) pontjában említett 
iránymutatásokat a 75. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban
következetesen kell elfogadni, és az 
iránymutatásoknak következetesen meg 
kell felelniük a fórum véleményének.

Or. en

Indokolás

Szükség van annak megerősítésére, hogy a szabályozó bizottságban történő határozathozatal 
megfeleljen a fórum véleményének.

Módosítás 102
Vladko Todorov Panayotov

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A BAT-következtetésekről szóló 
határozatokat a 75. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(5) A BAT-következtetésekről szóló 
határozatokat a rendes jogalkotási
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Mivel a BAT-ról szóló határozatok a választott technológiákhoz, nyersanyagokhoz, vízkezelési 
berendezésekhez, a termelt hulladékra vonatkozó szabványokhoz és a hulladékkezelési 
ajánlásokhoz kapcsolódnak, a tagállamok számára elengedhetetlen, hogy nemzeti szakértőik 
révén részt vegyenek a BAT meghatározására szolgáló eljárásban.  A rendes jogalkotási 
eljárás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy részt vegyenek a BAT-kra vonatkozó 
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határozatok kidolgozásában és elfogadásában. Ezenfelül az Európai Parlament is fenntartja 
jogát a BAT-ról szóló határozatokkal kapcsolatos dokumentumok megvizsgálására.

Módosítás 103
Marianne Thyssen

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A BAT-következtetésekről szóló 
határozatokat a 75. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(5) E cikk értelmében a 83. cikkben 
említett időpontot követően szervezett 
információcsere eredményeképpen 
létrejövő BAT 
referenciadokumentumokból származó
BAT-következtetésekről szóló 
határozatokat a 75. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A frissített BAT-referenciadokumentumokról (BREF), amelyek elfogadásra várnak, vagy 
amelyek éppen felülvizsgálatra kerülnek, ezen irányelv keretein belül tárgyalnak, a sevillai 
folyamat jelenlegi szabályai szerint. A felülvizsgálati folyamat megzavarását elkerülendő és a 
jogbiztonság megteremtése érdekében azokban az ágazatokban, amelyekre vonatkozóan 
nemsokára megszületnek a BREF-ek, ezen irányelvnek egyértelműen ki kell mondania, hogy a 
BAT-következtetések elfogadására vonatkozó új szabályok csak azokra a BREF-ekre 
vonatkoznak, amelyek esetén a felülvizsgálati folyamat a felülvizsgált irányelv hatálybalépését 
követően kezdődött.

Módosítás 104
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A BAT-következtetésekről szóló 
határozatokat a 75. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárással 

(5) A Bizottság a 76. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén a BAT-következtetésekről szóló 
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összhangban kell elfogadni. határozatokat fogad el. Ez csak azokra a 
BAT referenciadokumentumokra 
alkalmazandó, amelyek felülvizsgálata a 
83. cikkben meghatározott időpont után 
kezdődik. 

Or. de

Indokolás

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, 
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.

Módosítás 105
Frédérique Ries

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A BAT-következtetésekről szóló 
határozatokat a 75. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(5) A Bizottságnak a 76. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén a 80. cikkben említett 
időpontot követően szervezett 
információcsere eredményeképpen 
létrejövő BAT 
referenciadokumentumokból származó
BAT-következtetésekről szóló 
határozatokat kell elfogadnia.

Or. en

Indokolás

Szükség van annak megerősítésére, hogy a szabályozási eljárás során történő 
határozathozatal megfeleljen a sevillai folyamatnak.
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Módosítás 106
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A BAT-következtetésekről szóló 
határozatokat a 75. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(5) A fórummal való konzultációt 
követően a BAT-következtetésekről szóló 
határozatokat a 75. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Ezt a bekezdést kell alkalmazni a BAT-
referenciadokumentumok elfogadására és 
felülvizsgálatára ezen irányelv 
hatálybalépését követően.

Or. it

Indokolás

Biztosítani kell az érintett felek konzultációját a BAT-következtetésekkel kapcsolatos 
határozatok elfogadását illetően. 

A jogbiztonság érdekében fontos, hogy a meglévő intézkedések továbbra is alkalmazandók 
maradjanak a már folyamatban lévő BAT-felülvizsgálati eljárásokra.

Módosítás 107
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A BAT-következtetésekről szóló 
határozatokat a 75. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(5) A fórummal való konzultációt 
követően a BAT-következtetésekről szóló 
határozatokat a 75. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Ezt a bekezdést kell alkalmazni a BAT-
referenciadokumentumok elfogadására és 
felülvizsgálatára ezen irányelv 
hatálybalépését követően. 
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Or. it

Indokolás

Biztosítani kell az érintett felek konzultációját a BAT-következtetésekkel kapcsolatos 
határozatok elfogadását illetően. A jogbiztonság érdekében fontos, hogy a meglévő 
intézkedések továbbra is alkalmazandók maradjanak a már folyamatban lévő BAT-
felülvizsgálati eljárásokra.

Módosítás 108
Rovana Plumb

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A BAT-következtetésekről szóló 
határozatokat a 75. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(5) A BAT-következtetésekről szóló 
határozatokat a 75. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Ez csak 
azokra a BAT 
referenciadokumentumokra 
alkalmazandó, amelyek felülvizsgálata a 
83. cikkben meghatározott időpont után 
kezdődik.

Or. en

Indokolás

A frissített BAT-referenciadokumentumokról (BREF), amelyek elfogadásra várnak, vagy 
amelyek éppen felülvizsgálatra kerülnek, ezen irányelv keretein belül tárgyalnak, a sevillai 
folyamat jelenlegi szabályai szerint. A felülvizsgálati folyamat megzavarását elkerülendő és a 
jogbiztonság megteremtése érdekében azokban az ágazatokban, amelyekre vonatkozóan 
nemsokára megszületnek a BREF-ek, ezen irányelvnek egyértelműen ki kell mondania, hogy a 
BAT-következtetések elfogadására vonatkozó új szabályok csak azokra a BREF-ekre 
vonatkoznak, amelyek esetén a felülvizsgálati folyamat a felülvizsgált irányelv hatálybalépését 
követően kezdődött.
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Módosítás 109
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(5a) A BAT-következtetésekről szóló 
határozatnak az (5) bekezdéssel 
összhangban történő elfogadása után a 
Bizottság javaslatot tesz Uniószerte 
érvényes minimumkövetelményekre 
legalább a dioxin-kibocsátást illetően, 
2011. december 31-ig a furánkibocsátást, 
2013. december 31-ig pedig a 
higanykibocsátást illetően.
A BAT-következtetésekről szóló 
határozatnak az (5) bekezdéssel 
összhangban történő elfogadása után a 
Bizottság továbbá az alábbi kritériumok 
alapján elemzi, hogy szükséges-e az adott 
BAT-következtetések alá tartozó 
tevékenységek ellenőrzése és 
megfeleltetése vonatkozásában a 
kibocsátási határértékek és szabályok 
tekintetében meghatározott Uniószerte 
érvényes minimumkövetelmények 
létrehozása révén való uniós fellépés, az 
alábbi célokkal:
a) az adott tevékenységeknek a környezet 
egészére gyakorolt hatásának értékelése 
és megelőzése; valamint
b) az adott tevékenységek tekintetében 
elérhető legjobb technikák alkalmazása 
állapotának értékelése.
A (3) bekezdésben hivatkozott fórum 
véleményének beszerzése után, de 
legkésőbb 12 hónappal a BAT-
következtetésekről hozott határozat 
elfogadását követően a Bizottság az 
elemzés eredményeiről szóló jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja a Tanáccsal való megegyezés a minimumkövetelményekkel kapcsolatosan.
Az európai biztonsági háló biztosítja a minimális védelmet a BAT további alacsony 
végrehajtási aránya ellen. Elengedhetetlen, hogy az európai biztonsági háló a BAT által 
elérhető eredményekből levezetett technikai megfontolásokon alapuljon. A higany, a dioxin és 
a furán igen mérgező, tartósan megmaradó és biológiailag felhalmozódó szennyezőanyagok, 
ezért megelőzésüknek és csökkentésüknek prioritást kell élveznie.

Módosítás 110
Martin Callanan

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(5a) A BAT-következtetésekről szóló 
határozatnak az (5) bekezdéssel 
összhangban történő elfogadása után a 
Bizottság az alábbi kritériumok alapján 
elemzi, hogy szükséges-e az adott BAT-
következtetések alá tartozó tevékenységek 
ellenőrzése és megfelelőségértékelése 
vonatkozásában a kibocsátási 
határértékek és szabályok tekintetében 
meghatározott Uniószerte érvényes 
minimumkövetelmények létrehozása 
révén való uniós fellépés:
a) az adott tevékenységeknek a környezet 
egészére gyakorolt hatása; valamint

b) az adott tevékenységek tekintetében 
elérhető legjobb technikák 
alkalmazásának állapota.
A (3) bekezdésben hivatkozott fórum 
véleményének beszerzése után, de 
legkésőbb 18 hónappal a BAT-
következtetésekről hozott határozat
elfogadását követően a Bizottság az 
elemzés eredményeiről szóló jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en
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Indokolás

Ez a megfogalmazás világossá teszi, hogy a Bizottságnak csak a jogszabályoknak való 
megfelelőség értékelési szabályait kell kidolgoznia, a tagállamokra bízva annak 
meghatározását, hogy a jogszabályoknak való megfelelés milyen módon valósul meg. Ezen 
túlmenően, 12 hónap nem reális időkeret a Bizottság számára ahhoz, hogy megfelelő módon 
megvizsgálja a BAT-következtetéseket, kívánatosabb lenne azt 18 hónapra emelni.

Módosítás 111
Martin Callanan

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(5b) Amennyiben az (5a) bekezdésben 
hivatkozott jelentés megállapítja, hogy 
szükség van az ellenőrzéssel és 
megfelelőségértékeléssel kapcsolatos 
kibocsátási határértékekre vagy 
szabályokra vonatkozó uniós 
minimumkövetelmények 
meghatározására, a jelentést – adott 
esetben – jogalkotási javaslat kísérheti.

Or. en

Indokolás

A jövőbeni kibocsátási határértékek meghatározása együttdöntéssel történik, melybe a 
Parlamentet és a Tanácsot is bevonják, és nem csak felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján.

Módosítás 112
Jutta Haug

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(5a) Amennyiben az (5a) bekezdésben 
hivatkozott jelentés megállapítja, hogy 
szükség van az ellenőrzéssel és 
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megfeleltetéssel kapcsolatos kibocsátási 
határértékekre és szabályokra vonatkozó 
minimumkövetelmények 
meghatározására, akkor a Bizottság a 76. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén 
minimumkövetelményeket fogad el az 
adott tevékenységek ellenőrzésére és 
megfeleltetésére vonatkozó kibocsátási 
határértékek és szabályok tekintetében.
Ezeket a minimumkövetelményeket „az 
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szintek” (BAT-AEL-ek) alatt 
kell megállapítani annak érdekében, hogy 
az eltérések engedélyezése a 15. cikk (4) 
bekezdése első albekezdésével 
összhangban történjen.
A Bizottság rendelkezésre bocsátja az e 
cikkben említett információcsere 
következtetéseit azelőtt, hogy az adott 
tevékenységekre vonatkozó, az 
ellenőrzéssel és megfeleltetéssel 
kapcsolatos kibocsátási határértékekről és 
szabályokról szóló 
minimumkövetelmények elfogadásra 
kerülnek.

Or. en

Indokolás

Az Európa-szerte érvényes minimumkövetelmények érdekében az Európai Bizottságnak is meg 
kell felelnie ennek a megközelítésnek. Továbbá a minimumkövetelményeknek a BAT-szintek 
alatt kell elhelyezkedniük, hogy biztosítva legyen egy minimális különbség, amely a 15. cikk 
(4) bekezdésében említett eltérés engedélyezéséhez szükséges a minimumkövetelmények 
túllépésnek megakadályozása érdekében.
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Módosítás 113
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(5a) Amennyiben az (5a) bekezdésben 
hivatkozott jelentés megállapítja, hogy 
szükség van az ellenőrzéssel és 
megfeleltetéssel kapcsolatos kibocsátási 
határértékekre és szabályokra vonatkozó 
minimumkövetelmények 
meghatározására, akkor a Bizottság a 76. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén 
minimumkövetelményeket fogad el az 
adott tevékenységek ellenőrzésére és 
megfeleltetésére vonatkozó kibocsátási 
határértékek és szabályok tekintetében.
A minimumkövetelményeket úgy kell 
megállapítani, hogy lehetővé tegyék a 15. 
cikk (4) bekezdésének alkalmazását.
A Bizottság konzultál a (3) bekezdésben 
említett fórummal azelőtt, hogy az adott 
tevékenységekre vonatkozó, az 
ellenőrzéssel és megfeleltetéssel 
kapcsolatos kibocsátási határértékekről és 
szabályokról szóló 
minimumkövetelmények elfogadásra 
kerülnek. A Bizottság a beérkezett 
információk alapján egy jelentést készít.

Or. en

Indokolás

Uniós minimumkövetelményekre van szükség a kibocsátási határértékek esetében a BAT 
alkalmazásának erősítése és az egyenlő feltételek érdekében. Amennyiben bebizonyosodik, 
hogy uniós minimumkövetelményekre van szükség, a Bizottságnak minimumkövetelményeket 
kell elfogadnia.
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Módosítás 114
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(5b) A Bizottság a 76. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén minimumkövetelményeket fogad el 
az (5a) bekezdésben említett adott 
tevékenységek ellenőrzésére és 
megfeleltetésére vonatkozó kibocsátási 
határértékek, egyenértékű paraméterek 
vagy műszaki intézkedések és szabályok 
tekintetében.
Ezeket a minimumkövetelményeket a 
szóban forgó tevékenységek vagy 
létesítmények környezeti hatásai 
vonatkozásában kell megállapítani, és a 
BAT-AEL-eken kell alapulniuk.
A minimumkövetelményeket a BAT-AEL-
ek alatt kell meghatározni azért, hogy a 
kevésbé szigorú kibocsátási határértékeket 
a 15. cikk (4) bekezdésének első 
albekezdésével összhangban lehessen 
megállapítani.
Az adott tevékenységekre vonatkozó, az 
ellenőrzéssel és megfeleltetéssel 
kapcsolatos kibocsátási határértékekről és 
szabályokról szóló 
minimumkövetelmények elfogadása előtt 
a Bizottság konzultál a 13. cikk (3) 
bekezdésében említett fórummal, jelentést 
tesz a konzultációk eredményéről és arról, 
hogy ezeket milyen módon vették 
figyelembe.

Or. de

Indokolás

A 13. cikk (5a) (új) bekezdésének és a 13. cikk (5b) (új) bekezdésének módosításai 
visszaállítják a 62. módosítást, melyet az Európai Parlament az első olvasatban elfogadott.
Azt is világossá kell tenni, hogy a minimumkövetelményeknek magasabbaknak kell lenniük, 
mint a BAT-AEL-ek, pl. fent kell tartani egy minimális távolságot a kettő között. Ez biztosítani
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fogja, hogy a minimumkövetelményeket ne lépjék túl, még a 15. cikk (4) bekezdésében 
szereplő eltérés felhasználása esetén se.

Módosítás 115
Edite Estrela

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(5a) A BAT-következtetésekről szóló 
határozat az (5) bekezdés értelmében 
történő elfogadása után a Tanács az 
alábbi kritériumok alapján értékeli, hogy 
szükséges-e az adott BAT-következtetések 
alá tartozó bizonyos tevékenységek 
ellenőrzése és megfeleltetése 
vonatkozásában a kibocsátási 
határértékek és szabályok tekintetében 
meghatározott, uniós szintű 
minimumkövetelmények bevezetése révén 
való uniós fellépés:
a) az adott tevékenységnek a környezet 
egészére gyakorolt hatása; valamint 
b) az adott tevékenység tekintetében 
elérhető legjobb technikák 
alkalmazásának állapota.
A (3) bekezdésben említett fórum 
véleményének beszerzése után, a BAT-
következtetésekről szóló határozat 
elfogdását követő hat hónapon belül a 
Bizottság megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az értékelés 
következtetéseiről szóló jelentést.

Or. pt

Indokolás

A biztonsági háló szükségességének értékelését a BAT-következtetések elfogadását követő hat 
év múltán kell elvégezni, mivel az üzemeltetőknek öt év áll rendelkezésükre (21. cikk (3) 
bekezdés) a felülvizsgált BREF-ben szereplő BAT-ok alkalmazására és az AEV-ek 
kiigazítására.
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Módosítás 116
Edite Estrela

A Tanács álláspontja
13 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(5b) Amennyiben az (5a) bekezdésben 
említett jelentés megállapítja, hogy uniós 
szintű minimumkövetelményekre van 
szükség a kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzésre és megfeleltetésre 
vonatkozó szabályok tekintetében, a 
Bizottság – az EUMSz. 294. cikkének 
értelmében – javaslatot nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
kibocsátási határtékekre, valamint az 
adott tevékenységekre alkalmazandó 
ellenőrzési és megfeleltetési szabályokra 
vonatkozó, uniós szintű 
minimumkövetelményekről.

Or. pt

Indokolás

A biztonsági háló fogalmának az irányelvre irányuló javaslatba történő beillesztését 
együttdöntési eljárással kell biztosítani valamennyi érdekelt fél részvételének maximalizálása 
céljából. 

Módosítás 117
Christa Klaß

A Tanács álláspontja
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont – i pont

A Tanács álláspontja Módosítás

i) a mérés módszerét, gyakoriságát és az 
értékelési eljárást; valamint

i) a mérés módszerét, gyakoriságát és az 
értékelési eljárást vagy hasonló 
módszereket; valamint

Or. xm
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Indokolás

A 14. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy az engedély tartalmazza valamennyi szükséges 
intézkedést. Ezeket az (1) bekezdés c) i. pontja pontosítja. A további pontosítás érdekében 
hozzá kell tenni, hogy egyéb, az előírt magas környezetvédelmi standardokat elérő jól 
megalapozott módszerek is alkalmazhatóak maradnak. Ez a módosítás alternatív módszereket 
is lehetővé tesz, így a német rendszer is fennmaradhat (nincsenek mérések az 
állatgazdaságokban, ehelyett az állatszámlálási módszert használják).

Módosítás 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

A Tanács álláspontja
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont – i pont

A Tanács álláspontja Módosítás

i) a mérés módszerét, gyakoriságát és az 
értékelési eljárást; valamint

i) a mérés módszerét, gyakoriságát és az 
értékelési eljárást vagy hasonló 
módszereket; valamint

Or. en

Módosítás 119
Mairead McGuinness

A Tanács álláspontja
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont – i pont

A Tanács álláspontja Módosítás

i) a mérés módszerét, gyakoriságát és az 
értékelési eljárást; valamint

i) a mérés módszerét, gyakoriságát és az 
értékelési eljárást vagy hasonló 
módszereket; valamint

Or. en

Indokolás

A 14. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy az engedély tartalmazza valamennyi szükséges 
intézkedést. Ezeket az (1) bekezdés c) i. pontja pontosítja.  Egyéb, az előírt magas 
környezetvédelmi standardokat elérő jól megalapozott módszerek is alkalmazhatóak 
maradnak. Ez a módosítás alternatív módszereket is lehetővé tesz, így a német rendszer is 
fennmaradhat (nincsenek mérések az állatgazdaságokban, ehelyett az állatszámlálási 
módszert használják).
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Módosítás 120
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
14 cikk – 1 bekezdés – 2albekezdés – d pont

A Tanács álláspontja Módosítás

d) azt a kötelezettséget, hogy az illetékes 
hatóság számára nyújtsák be legalább éves 
rendszerességgel:

d) azt a kötelezettséget, hogy az illetékes 
hatóság számára nyújtsák be legalább éves 
rendszerességgel:

i) a kibocsátások c) pontban említett 
ellenőrzésének eredményein alapuló 
információkat és azon egyéb adatokat, 
amelyek az illetékes hatóság számára 
lehetővé teszik az engedélyben foglalt 
feltételek teljesítésének ellenőrzését; 
valamint

i) a kibocsátások c) pontban említett 
ellenőrzésének eredményein alapuló 
információkat és azon egyéb megkövetelt
adatokat, amelyek az illetékes hatóság 
számára lehetővé teszik az engedélyben 
foglalt feltételek teljesítésének 
ellenőrzését; valamint

ii) a 15. cikk (3) bekezdése b) pontjának 
alkalmazása esetén a kibocsátások 
ellenőrzése eredményeinek összegzését, 
amely lehetővé teszi az elérhető legjobb 
technikákhoz kapcsolódó kibocsátási 
szintekkel való összehasonlítást;

ii) a 15. cikk (3) bekezdése b) pontjának 
alkalmazása esetén a kibocsátások 
ellenőrzése eredményeinek összegzését, 
amely lehetővé teszi az elérhető legjobb 
technikákhoz kapcsolódó kibocsátási 
szintekkel való összehasonlítást;

Az illetékes hatóság kizárólag 24 havonta 
kérheti az i. pontban említett információt, 
amennyiben egy elvégzett vizsgálat nem 
állapította meg az engedélyben foglalt 
feltételek súlyos megszegését. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kompromisszumot keres az üzemeltetőknek az illetékes hatóság felé történő 
jelentéstételi kötelezettsége tekintetében. Figyelembe veszi a Parlament első olvasatbeli 
álláspontja 20. módosítását (jelentéstétel legalább kétévente – tekintettel a vizsgálat 
eredményeire), és pontosítja, hogy az engedélyben foglalt feltételek csak olyan adatok 
leadását írhatják elő, melyek az illetékes hatóságnak szükségesek a megfelelés ellenőrzéséhez.
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Módosítás 121
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
14 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A 18. cikk sérelme nélkül az illetékes 
hatóság az engedélyre a BAT-
következtetésekben ismertetett elérhető 
legjobb technikák alkalmazásával 
teremthető feltételeknél szigorúbb 
feltételeket is megállapíthat.

törölve

Or. it

Indokolás

A BAT használatával elérhető feltételeknél szigorúbbak megállapítása nem felel meg 
semmilyen környezetvédelmi követelménynek. Továbbá a rendelkezés felesleges, miután a 
193. cikk felhatalmazza a tagállamokat, hogy az uniós jogszabályokban szereplőknél 
szigorúbb intézkedéseket vezessenek be.

Módosítás 122
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
14 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A 18. cikk sérelme nélkül az illetékes 
hatóság az engedélyre a BAT-
következtetésekben ismertetett elérhető 
legjobb technikák alkalmazásával 
teremthető feltételeknél szigorúbb 
feltételeket is megállapíthat.

törölve

Or. de

Indokolás

A BAT-nál szigorúbb engedélyezési feltételek előfeltételek nélküli meghatározásának 
lehetősége ellentétes az arányosság elvével, és leértékeli a kibocsátási értékek kidolgozására 
vonatkozó törekvéseket.
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Módosítás 123
Rovana Plumb

A Tanács álláspontja
14 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A 18. cikk sérelme nélkül az illetékes 
hatóság az engedélyre a BAT-
következtetésekben ismertetett elérhető 
legjobb technikák alkalmazásával 
teremthető feltételeknél szigorúbb 
feltételeket is megállapíthat.

törölve

Or. en

Indokolás

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by the use 
of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need (e.g. 
environmental quality standard) to do so. This is against the principle of sustainability and is 
as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be superfluous in the light of 
Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already allows Member States to set stricter 
requirements. As such, Article 14(4) may lead to unintentional conclusions as one may argue 
that stricter requirements are not possible where such an explicit provision is missing in any 
other European legislation. 

Módosítás 124
Antonio Masip Hidalgo

A Tanács álláspontja
14 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A 18. cikk sérelme nélkül az illetékes 
hatóság az engedélyre a BAT-
következtetésekben ismertetett elérhető 
legjobb technikák alkalmazásával 
teremthető feltételeknél szigorúbb 
feltételeket is megállapíthat.

törölve

Or. en
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Módosítás 125
Adam Gierek

A Tanács álláspontja
15 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A 18. cikk sérelme nélkül, a 14. cikk 
(1) és (2) bekezdésében említett kibocsátási 
határértékek és az azokkal egyenértékű 
műszaki paraméterek az elérhető legjobb 
technikákon alapulnak anélkül, hogy 
előírnák bármilyen meghatározott technika 
vagy technológia használatát.

(2) A 18. cikk sérelme nélkül, a 14. cikk 
(1) és (2) bekezdésében említett kibocsátási 
határértékek és az azokkal egyenértékű 
műszaki paraméterek az elérhető legjobb 
helyi technikákon és technológiákon
alapulnak anélkül, hogy előírnák bármelyik
használatát. Az elérhető legjobb technikák 
esetében – a kibocsátási határértékek 
meghatározása céljából – ezen irányelv 
hatálybalépése előtt elfogadott 
referenciadokumentumoknak az adott 
létesítmény műszaki jellemzőit, földrajzi 
elhelyezkedését, a helyi nyersanyagok 
geológiai jellemzőit és a helyi környezeti 
feltételeket is figyelembe kell venniük.

Or. pl

Indokolás

A 15. cikknek ki kell mondania, hogy a kibocsátási határértékeknek az ipari kibocsátásokról 
szóló irányelv hatálybalépése előtt az elérhető legjobb technikákról elfogadott 
referenciadokumentumok alapján történő meghatározása céljából figyelembe kell venni az 
ipari létesítmény műszaki jellemzőit, földrajzi elhelyezkedését, a helyi nyersanyagok geológiai 
jellemzőit és a helyi környezeti feltételeket. 



PE439.994v01-00 52/79 AM\810288HU.doc

HU

Módosítás 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
15 cikk – 2 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Az irányelv hatálybalépése előtt elfogadott 
BAT-referenciadokumentumokban a 
kibocsátási határértékeknek az adott 
létesítmény műszaki jellemzőit, földrajzi 
elhelyezkedését, a helyi nyersanyagok 
geológiai jellemzőit és a helyi környezeti 
feltételeket is figyelembe kell venniük. 

Or. en

Indokolás

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálybalépése előtt elfogadott BAT-
referenciadokumentumokban (BREFs) a kibocsátási határértékek (ELVs) meghatározásakor 
az ipari létesítmény műszaki jellemzőit, földrajzi elhelyezkedését és a helyi környezeti 
feltételeket is figyelembe kell venni. Ez a szempont jelenleg a 15. cikk (4) bekezdésében 
szerepel, amely nem alkalmazható a már meglévő BAT-referenciadokumentumokra.

Módosítás 127
Adam Gierek

A Tanács álláspontja
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) olyan kibocsátási határértékek 
meghatározása, amelyek nem haladják meg 
az elérhető legjobb technikákhoz 
kapcsolódó kibocsátási szinteket. E 
kibocsátási határértékeket az elérhető 
legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szintekre vonatkozó 
időszakokkal azonos hosszúságú vagy 
rövidebb időszakokra vonatkozóan, az 
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szintekre vonatkozó 

a) olyan kibocsátási határértékek 
meghatározása, amelyek nem haladják meg 
az elérhető legjobb technikákhoz 
kapcsolódó kibocsátási szinteket. E 
kibocsátási határértékeket a kiválasztott 
ellenőrzési időszak alatt elérhető legjobb 
mérési technikák használata által kapott 
valamennyi számszaki érték 
középértékeként meghatározott megfigyelt 
középértékként kell megállapítani; vagy
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referenciafeltételekkel azonos feltételek 
mellett kell megállapítani; vagy

Or. pl

Indokolás

Ez magában foglalja a számszaki értékek középértékének mérését, amely lehetővé teszi az 
adatok digitális feldolgozását a számítógépes grafikonok okozta zavarok nélkül.

Módosítás 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – 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 is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, és a 18. cikk 
sérelme nélkül, az illetékes hatóság –
kivételes esetekben – a BAT-
következtetések elfogadásakor már 
meglévő létesítményekre, legfeljebb 5 
évre, olyan kibocsátási határértékeket is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.
Ez az eltérés csak akkor alkalmazható, ha 
a technikai értékelés bebizonyítja, hogy a 
földrajzi elhelyezkedés vagy a helyi 
környezeti feltételek miatt a BREF-ben 
leírt elérhető legjobb technikák 
végrehajtása a környezeti elemek közötti 
jelentős negatív kereszthatásokkal járna 
és ennek következtében összeférhetetlen 
lenne a 11. cikkben meghatározott 
integrált megközelítéssel.

Or. en
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Módosítás 129
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – 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 is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – kivételesen és különleges 
esetekben – kevésbé szigorú kibocsátási 
határértékeket is meghatározhat a meglévő 
létesítményekre.

Ez az eltérés csak akkor engedélyezhető, 
ha a technikai értékelés bebizonyítja, hogy 
a földrajzi elhelyezkedés vagy a környezeti 
feltételek miatt a BREF-ben leírt elérhető 
legjobb technikák végrehajtása a 
környezeti elemek közötti jelentős negatív 
kereszthatással járna és ennek 
következtében egyértelműen 
összeférhetetlen lenne a 2000/60/EK1 

irányelv 11. cikkének c), d) és f) 
pontjában, valamint 4. cikkében 
meghatározott célkitűzésekkel.
_____________
1 A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló 
2000/60/EK irányelv

Or. en

Indokolás

Az egyenlő esélyek biztosítása és a környezetvédelmi innováció ösztönzése érdekében a 
jelenleg rugalmas eltéréseket korlátozni kell oly módon, hogy azok világos kritériumokra 
támaszkodjanak.



AM\810288HU.doc 55/79 PE439.994v01-00

HU

Módosítás 130
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – 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 is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott 
értékektől.

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, és a 18. cikk 
sérelme nélkül az illetékes hatóság –
kivételesen és különleges esetekben –
kevésbé szigorú kibocsátási határértékeket 
is meghatározhat. Ez az eltérés csak akkor 
alkalmazható, ha az elemzés kimutatja, 
hogy:

a) az adott létesítmény földrajzi 
elhelyezkedése vagy helyi környezeti 
feltételei megakadályozzák a létesítményt 
abban, hogy részben vagy egészben 
alkalmazza a BAT-
referenciadokumentumban meghatározott 
elérhető legjobb technikákat; vagy
b) a meglévő létesítmény műszaki 
jellemzői megakadályozzák a létesítményt 
abban, hogy részben vagy egészben 
alkalmazza a BAT-
referenciadokumentumban meghatározott 
elérhető legjobb technikákat; or
c) a meglévő létesítmény műszaki 
jellemzői, földrajzi elhelyezkedése vagy a 
helyi környezeti feltételek a 
környezetvédelmi előnyökhöz viszonyítva 
aránytalanul magas költségekhez 
vezetnének, ha a BAT-
referenciadokumentumban leírt elérhető 
legjobb technikákat meg kellene 
valósítani az adott létesítményben. Ezen 
aránytalanul magas költségeknek olyan 
költségeknek kell lenniük, melyeket nem 
vettek figyelembe az elérhető legjobb 
technikákról folytatott 
információcserében.

Or. en
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(Az első olvasatbeli 32. módosítás részleges újbóli előterjesztése.)

Indokolás

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Módosítás 131
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – 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 is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott 
értékektől.

A (3) bekezdéstől eltérve, és a 18. cikk 
sérelme nélkül az illetékes hatóság –
kivételesen – kevésbé szigorú kibocsátási 
határértékeket is meghatározhat. Ez az 
eltérés csak akkor alkalmazható, ha az 
elemzés kimutatja, hogy:

a) az adott létesítmény földrajzi 
elhelyezkedése vagy helyi környezeti 
feltételei megakadályozzák a létesítményt 
abban, hogy részben vagy egészben 
alkalmazza a BAT-
referenciadokumentumokban 
meghatározott elérhető legjobb 
technikákat; vagy 
b) az adott létesítmény műszaki jellemzői 
megakadályozzák a létesítményt abban, 
hogy részben vagy egészben alkalmazza a 
BAT-referenciadokumentumokban 
meghatározott elérhető legjobb 
technikákat; vagy
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c) a BAT-referenciadokumentumokban 
meghatározott elérhető legjobb technikák 
végrehajtásának gazdasági költségei 
aránytalanul magasak lennének a 
környezetvédelmi előnyökhöz viszonyítva.

Or. de

Indokolás

Amikor a 15. cikk (4) bekezdése értelmében eltérő kibocsátási határértéket állapítanak meg, a 
lehető legnagyobb átláthatóságot kell biztosítani.

Módosítás 132
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – 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 is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – kivételes esetekben – a 
környezeti és gazdasági költségek és 
előnyök figyelembe vételével elvégzett 
értékelés alapján olyan kibocsátási 
határértékeket is meghatározhat, amelyek 
eltérnek a (3) bekezdés alapján 
meghatározott értékektől, ha:

a) az adott létesítmény földrajzi 
elhelyezkedése vagy helyi környezeti 
feltételei megakadályozzák a létesítményt 
vagy annak egy részét, hogy alkalmazza a 
BAT-referenciadokumentumban 
meghatározott elérhető legjobb 
technikákat; vagy
b) az adott létesítmény műszaki jellemzői 
megakadályozzák a létesítményt vagy 
annak egy részét, hogy részben vagy 
egészben alkalmazza a BAT-
referenciadokumentumban meghatározott 
elérhető legjobb technikákat; vagy
c) a BAT-referenciadokumentumban 
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meghatározott elérhető legjobb technikák 
alkalmazása a gazdasági költségek és a 
környezetvédelmi előnyök közötti 
nyilvánvaló aránytalansághoz vezetne, 
mely indokoltá teszi az alkalmazás 
arányosságának újbóli megfontolását.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kompromisszumra törekszik a tanácsi álláspont 15. cikkének (4) bekezdése és 
az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontjának 32. és 62. módosításai között. Ezért a 
(4) bekezdés alkalmazási körét olyan rendkívüli esetekre kell szűkíteni, melyeket nem 
érintettek vagy nem tudtak megfelelően érinteni a kidolgozás vagy BREF felülvizsgálata során 
a 13. cikkben említett eljárás alatt.

Módosítás 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – 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 is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, és a 18. cikk 
sérelme nélkül az illetékes hatóság 
kivételes esetekben kevésbé szigorú
kibocsátási határértékeket is 
meghatározhat. Ez az eltérés csak akkor 
alkalmazható, ha az elemzés kimutatja, 
hogy:

a) az adott létesítmény földrajzi 
elhelyezkedése vagy helyi környezeti 
feltételei megakadályozzák a létesítményt 
abban, hogy részben vagy egészben 
alkalmazza a BAT-
referenciadokumentumban meghatározott 
elérhető legjobb technikákat; vagy
b) az adott létesítmény műszaki jellemzői 
megakadályozzák a létesítményt abban, 
hogy részben vagy egészben alkalmazza a 
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BAT-referenciadokumentumban 
meghatározott elérhető legjobb 
technikákat;
c) az a) pont alkalmazása esetén a BREF-
ben leírt elérhető legjobb technikák 
végrehajtása a környezeti elemek közötti 
egyértelmű és jelentős negatív 
kereszthatással járna és ennek 
következtében összeférhetetlen lenne a 
2000/60/EK irányelv 11. cikkének c), d) és 
f) pontjában, valamint 4. cikkében 
meghatározott célkitűzésekkel.

Or. en

(Az első olvasatbeli 32. módosítás részleges újbóli előterjesztése.)

Indokolás

A BAT-tal kapcsolatos eltérések engedélyezéséhez alkalmazott kritériumoknak világosnak és 
pontosnak kell lenniük annak érdekében, hogy orvosolni lehessen a végrehajtási 
hiányosságokat és az engedélyezési feltételek EU-n belüli jelentős eltéréseit. E jelentős 
eltérések egyenlőtlen belső piaci feltételeket teremtenek az ipari szereplők számára, ami 
negatív hatást gyakorol az uniós állampolgárok egészségére és a környezetre.

Módosítás 134
Edite Estrelamail.com

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – 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 is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott 
értékektől.

(4)A (3) bekezdéstől eltérve, és a 18. cikk 
sérelme nélkül az illetékes hatóság 
kivételes esetekben kevésbé szigorú
kibocsátási határértékeket is 
meghatározhat. Ezek a kivételek csak 
akkor alkalmazhatók, ha az értékelést 
követően bizonyítható, hogy:
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a) a létesítmény földrajzi elhelyezkedése 
vagy helyi környezeti feltételek nem teszik 
lehetővé – részben vagy egészben – a 
BAT-referenciadokumentumban 
meghatározott elérhető legjobb technikák 
használatát; vagy 
b) a létesítmény műszaki jellemzői 
megakadályozzák a BAT-
referenciadokumentumban meghatározott 
elérhető legjobb technikák részben vagy 
egészben történő alkalmazását; vagy 
c) a BAT-referenciadokumentumban 
meghatározott elérhető legjobb technikák 
alkalmazása a pénzügyi költségek és a 
környezetvédelmi előnyök közötti, olyan 
természetű nyilvánvaló aránytalanságot 
szülne, amely indokoltá teszi az 
arányosság ismételt vizsgálatát.

Or. pt

Indokolás

A nyilvánosságot abban az esetben kell bevonni a kivételek alkalmazásáról szóló döntésbe, ha 
egy engedélyezésre irányuló kérelemre vonatkozóan a 24. cikk (1) bekezdése értelmében 
nyilvános konzultációt folytatnak. A 13. cikk (5b) bekezdésére történő hivatkozás pedig azért 
törlendő, mert a többi ágazatra vonatkozó kibocsátási határértékek elfogadásakor a Bizottság 
javaslatot tesz majd e cikk szükséges módosítására. E helyzetet ugyanazon elvek alapján 
kezelik majd, mint amelyeket az irányelv jelenlegi V-VIII. mellékletei tartalmaznak.

Módosítás 135
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – különleges esetekben – a 
környezeti és gazdasági költségeknek és 
előnyöknek a létesítmény műszaki 
jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének 
és a helyi környezeti feltételeknek 
figyelembe vételével elvégzett értékelése 

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, és a 18. cikk 
sérelme nélkül az illetékes hatóság –
kivételesen és különleges esetekben –
kevésbé szigorú kibocsátási határértékeket 
is meghatározhat. Ez az eltérés csak akkor 
alkalmazható, ha az elemzés kimutatja, 
hogy:
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alapján olyan kibocsátási határértékeket is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.

a) az adott létesítmény földrajzi 
elhelyezkedése vagy helyi környezeti 
feltételei megakadályozzák a létesítményt 
abban, hogy részben vagy egészben 
alkalmazza a BAT-
referenciadokumentumban meghatározott 
elérhető legjobb technikákat; vagy
b) az adott létesítmény műszaki jellemzői 
megakadályozzák a létesítményt abban, 
hogy részben vagy egészben alkalmazza a 
BAT-referenciadokumentumban 
meghatározott elérhető legjobb 
technikákat.

Or. en

(Az első olvasatbeli 32. módosítás részleges újbóli előterjesztése.)

Indokolás

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Módosítás 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – különleges esetekben – a 
környezeti és gazdasági költségeknek és 
előnyöknek a létesítmény műszaki 
jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének 

(4) Az illetékes hatóság – különleges 
esetekben – a környezeti és gazdasági 
költségeknek és előnyöknek a létesítmény 
műszaki jellemzőinek, földrajzi 
elhelyezkedésének és a helyi környezeti 
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és a helyi környezeti feltételeknek 
figyelembe vételével elvégzett értékelése 
alapján olyan kibocsátási határértékeket is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.

feltételeknek figyelembe vételével 
elvégzett értékelése alapján olyan 
kibocsátási határértékeket is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.

Or. en

Indokolás

Nagyon fontos rugalmasságot biztosítani a kibocsátási határértékek meghatározásakor.

Módosítás 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – 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 is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.

(4) Az illetékes hatóság – 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 is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.

Or. fr

Indokolás

Kerülni kell az „eltérés” kifejezést, mivel az feltételezi egy, az eltérést engedélyező hatóság 
létezését. A szóban forgó rendelkezésben a legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási 
szintektől (BATAEL) eltérő kibocsátási értékek előírásáról szóló döntés a tagállamokat illeti 
meg mindaddig, amíg részletesen indokolják e különbségeket.
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Módosítás 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – 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 is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az I. 
Melléklet 6.6 pontjában felsorolt 
létesítményekre meghatározott kibocsátási
határértékeknek figyelembe kell venniük 
az e kategoriájú létesítményekre jellemző 
gyakorlati szempontokat, valamint ezen 
intézkedések költségeit és előnyeit. Az 
illetékes hatóság – 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 
is meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott
értékektől.

Or. en

Módosítás 139
Mairead McGuinness

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – 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 is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, az I. 
Melléklet 6.6 pontjában felsorolt 
létesítményekre meghatározott kibocsátási 
határértékeknek figyelembe kell venniük 
az e kategoriájú létesítményekre jellemző 
gyakorlati szempontokat, valamint ezen 
intézkedések költségeit és előnyeit. Az 
illetékes hatóság – különleges esetekben –
a környezeti és gazdasági költségeknek és 
előnyöknek a létesítmény műszaki 
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jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének 
és a helyi környezeti feltételeknek 
figyelembe vételével elvégzett értékelése 
alapján olyan kibocsátási határértékeket is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.

Or. en

Indokolás

A 96/61/EK irányelv 9. cikkében foglalt, meglévő eltérésnek érvényben kell maradnia. Az 
állatgazdaságokból származó kibocsátások mérése nagyon költséges, különösen a nyitott 
acélszerkezetek esetében. Továbbá, valós probléma a légszennyező anyagok mennyiségi 
meghatározásának vagy ellenőrzésének technikai megvalósítása.  Nem megvalósítható és nem 
jár haszonnal kibocsátási határérték meghatározása egy eleve változó biológiai folyamatra.  
Ehelyett ezeket a határértékeket olyan egyéb műszaki mérésekkel kell helyettesíteni, melyek 
lehetővé teszik az irányelv közvetlen végrehajtását és az alkalmazás ellenőrzését.

Módosítás 140
Esther de Lange

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – 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 is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.

A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes 
hatóság – különleges esetekben és a 18. 
cikk sérelme nélkül – 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 is 
meghatározhat, amelyek eltérnek a (3) 
bekezdés alapján meghatározott értékektől.

Or. en

Indokolás

Csak a jól indokolt BREF-ektől való eltérések engedélyezhetők. Nem indokolható eltérés új 
létesítményekre és létesítmények kibővítésére.
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Módosítás 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az illetékes hatóságnak meg kell 
indokolnia az első albekezdés 
alkalmazását, ideértve az értékelés 
eredményeit és az alkalmazott feltételek 
indokolását is.

Az illetékes hatóság az engedélyezés 
feltételeihez csatolt mellékletben 
dokumentálja az első albekezdés 
alkalmazását, ideértve az értékelés 
eredményeit és az alkalmazott feltételek 
indokolását is, valamint tájékoztatja 
ezekről a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 142
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az illetékes hatóságnak meg kell 
indokolnia az első albekezdés
alkalmazását, ideértve az értékelés 
eredményeit és az alkalmazott feltételek 
indokolását is.

Az illetékes hatóság az engedélyezés 
feltételeihez csatolt mellékletben 
dokumentálja az eltérés alkalmazását, 
ideértve az értékelés eredményeit és az 
alkalmazott feltételek indokolását is, 
valamint tájékoztatja ezekről a 
Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő esélyek biztosítása és a környezetvédelmi innováció ösztönzése érdekében a 
jelenleg rugalmas eltéréseket korlátozni kell oly módon, hogy azok világos kritériumokra 
támaszkodjanak.
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Módosítás 143
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az illetékes hatóságnak meg kell 
indokolnia az első albekezdés 
alkalmazását, ideértve az értékelés 
eredményeit és az alkalmazott feltételek 
indokolását is.

Az illetékes hatóság az engedélyezés 
feltételeihez csatolt mellékletben 
dokumentálja az első albekezdés 
alkalmazását, ideértve az értékelés 
eredményeit és az alkalmazott feltételek 
indokolását is, valamint tájékoztatja 
ezekről a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Módosítás 144
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az illetékes hatóságnak meg kell 
indokolnia az első albekezdés 
alkalmazását, ideértve az értékelés 
eredményeit és az alkalmazott feltételek 
indokolását is.

Az illetékes hatóság dokumentálja az első 
albekezdés alkalmazását, ideértve az 
értékelés eredményeit és az engedélyezés 
feltételeihez csatolt mellékletben szereplő
feltételek indokolását is, valamint az 
interneten közzéteszi az engedélyezés 
feltételeit és a mellékletet.

Or. de
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Indokolás

Amikor a 15. cikk (4) bekezdése értelmében eltérő kibocsátási határértéket állapítanak meg, a 
lehető legnagyobb átláthatóságot kell biztosítani.

Módosítás 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az illetékes hatóságnak meg kell 
indokolnia az első albekezdés 
alkalmazását, ideértve az értékelés 
eredményeit és az alkalmazott feltételek 
indokolását is.

Az illetékes hatóság az engedélyezés 
feltételeihez csatolt mellékletben 
dokumentálja az első albekezdés 
alkalmazását, ideértve az értékelés 
eredményeit és az alkalmazott feltételek 
indokolását is, valamint tájékoztatja 
ezekről a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli 32. módosítás részleges újbóli előterjesztése. A BAT-tal kapcsolatos 
eltérések engedélyezéséhez alkalmazott kritériumoknak világosnak és pontosnak kell lenniük 
annak érdekében, hogy orvosolni lehessen a végrehajtási hiányosságokat és az engedélyezési 
feltételek EU-n belüli jelentős eltéréseit. E jelentős eltérések egyenlőtlen belső piaci 
feltételeket teremtenek az ipari szereplők számára, ami negatív hatást gyakorol az uniós 
állampolgárok egészségére és a környezetre.

Módosítás 146
Edite Estrela

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az illetékes hatóságnak meg kell 
indokolnia az első albekezdés 
alkalmazását, ideértve az értékelés 
eredményeit és az alkalmazott feltételek 
indokolását is.

Az illetékes hatóságnak az engedély 
kiadására vonatkozó feltételekhez 
mellékelt dokumentumban meg kell 
indokolnia az első albekezdés 
alkalmazását, ideértve az értékelés 
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eredményeit és az alkalmazott feltételek 
indokolását is.

Or. pt

Indokolás

A nyilvánosságot abban az esetben kell bevonni az eltérések alkalmazásáról szóló döntésbe, 
ha egy engedélyezésre irányuló kérelemre vonatkozóan a 24. cikk (1) bekezdése értelmében 
nyilvános konzultációt folytatnak. A 13. cikk (5b) bekezdésére történő hivatkozás pedig azért 
törlendő, mert a többi ágazatra vonatkozó kibocsátási határértékek elfogadásakor a Bizottság 
javaslatot tesz majd e cikk szükséges módosítására. E helyzetet ugyanazon elvek alapján 
kezelik majd, mint amelyeket az irányelv jelenlegi V-VIII. mellékletei tartalmaznak. 

Módosítás 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az illetékes hatóságnak meg kell 
indokolnia az első albekezdés 
alkalmazását, ideértve az értékelés 
eredményeit és az alkalmazott feltételek 
indokolását is.

Az illetékes hatóságnak meg kell 
indokolnia az első albekezdés 
alkalmazását, ideértve az értékelés 
eredményeit és az alkalmazott feltételek 
indokolását is. Az indokokat az üzleti titok 
tiszteletben tartása mellet a Bizottság és a 
tagállamok rendelkezésére bocsátják.

Or. fr

Indokolás

Kerülni kell az „eltérés” kifejezést, mivel az feltételezi egy, az eltérést engedélyező hatóság 
létezését. A szóban forgó rendelkezésben a legjobb elérhető technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szintektől (BATAEL) eltérő kibocsátási értékek előírásáról szóló döntés a 
tagállamokat illeti meg mindaddig, amíg részletesen indokolják e különbségeket. 
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Módosítás 148
Edite Estrela

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A kibocsátási határértékek azonban –
adott esetben – nem haladhatják meg az 
V–VIII. mellékletben meghatározott 
kibocsátási határértékeket.

törölve

Or. pt

Indokolás

A nyilvánosságot abban az esetben kell bevonni az eltérések alkalmazásáról szóló döntésbe, 
ha egy engedélyezésre irányuló kérelemre vonatkozóan a 24. cikk (1) bekezdése értelmében 
nyilvános konzultációt folytatnak. A 13. cikk (5b) bekezdésére történő hivatkozás pedig azért 
törlendő, mert a többi ágazatra vonatkozó kibocsátási határértékek elfogadásakor a Bizottság 
javaslatot tesz majd e cikk szükséges módosítására. E helyzetet ugyanazon elvek alapján 
kezelik majd, mint amelyeket az irányelv jelenlegi V-VIII. mellékletei tartalmaznak.

Módosítás 149
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A kibocsátási határértékek azonban –
adott esetben – nem haladhatják meg az 
V–VIII. mellékletben meghatározott 
kibocsátási határértékeket.

törölve

Or. it

Indokolás

A harmadik albekezdés ellentmond az első albekezdésnek.



PE439.994v01-00 70/79 AM\810288HU.doc

HU

Módosítás 150
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A kibocsátási határértékek azonban – adott 
esetben – nem haladhatják meg az V–VIII. 
mellékletben meghatározott kibocsátási 
határértékeket.

A kibocsátási határértékek azonban nem 
haladhatják meg a minimális 
követelményeket, ideértve a 13. cikk (5b) 
bekezdése vagy adott esetben az irányelv 
mellékletei alapján meghatározott 
kibocsátási határértékeket.

A tagállamok nem alkalmazhatják az 
eltérést abban az esetben, ha erre a 
nemzeti kibocsátási plafonértékekről szóló 
2001/81/EK irányelvnek való megfelelés 
érdekében van szükség.
Mindenképpen biztosítani kell a jelentős 
szennyezések megelőzését és a környezet 
általános, magas szintű védelmét.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosság érintett tagjai kellő időben 
megfelelő lehetőséget kapjanak az e 
bekezdésben említett eltérések
jóváhagyásával kapcsolatos 
döntéshozatali eljárásban való részvételre.

Or. en

Indokolás

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.
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Módosítás 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A kibocsátási határértékek azonban – adott 
esetben – nem haladhatják meg az V–VIII. 
mellékletben meghatározott kibocsátási 
határértékeket.

A kibocsátási határértékek azonban nem 
haladhatják meg a kibocsátási 
határértékekre vonatkozó, a 13. cikk (5b) 
bekezdése vagy adott esetben az irányelv 
mellékletei alapján meghatározott
minimális követelményeket.

Az eltérés engedélyezését megelőzően a 
tagállamok gondoskodnak a 2001/81/EK 
irányelv szerinti nemzeti kibocsátási 
plafonértékek betartásáról. 
Mindenképpen biztosítani kell a jelentős 
szennyezések megelőzését és a környezet 
általános, magas szintű védelmét.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosság érintett tagjai kellő időben 
megfelelő lehetőséget kapjanak az e 
bekezdésben említett eltérések 
jóváhagyásával kapcsolatos 
döntéshozatali eljárásban való részvételre.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli 32. módosítás részleges újbóli előterjesztése. A BAT-tal kapcsolatos 
eltérések engedélyezéséhez alkalmazott kritériumoknak világosnak és pontosnak kell lenniük 
annak érdekében, hogy orvosolni lehessen a végrehajtási hiányosságokat és az engedélyezési 
feltételek EU-n belüli jelentős eltéréseit. E jelentős eltérések egyenlőtlen belső piaci 
feltételeket teremtenek az ipari szereplők számára, ami negatív hatást gyakorol az uniós 
állampolgárok egészségére és a környezetre. 
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Módosítás 152
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A kibocsátási határértékek azonban – adott 
esetben – nem haladhatják meg az V–VIII. 
mellékletben meghatározott kibocsátási 
határértékeket.

A kibocsátási határértékek azonban nem 
haladhatják meg a minimális 
követelményeket, ideértve a 13. cikk (5b) 
bekezdése vagy adott esetben az irányelv 
mellékletei alapján meghatározott 
kibocsátási határértékeket.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő esélyek biztosítása és a környezetvédelmi innováció ösztönzése érdekében a 
jelenleg rugalmas eltéréseket korlátozni kell oly módon, hogy azok világos kritériumokra 
támaszkodjanak.

Módosítás 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A kibocsátási határértékek azonban – adott 
esetben – nem haladhatják meg az V–VIII. 
mellékletben meghatározott kibocsátási 
határértékeket.

A kibocsátási határértékek azonban nem 
haladhatják meg a mellékletekben
meghatározott kibocsátási határértékeket.

Az illetékes hatóságok nem 
alkalmazhatják ezt a bekezdést abban az 
esetben, ha fennáll a kockázat, hogy a 
környezetminőségi szabványok nem 
teljesülnek, és minden esetben 
gondoskodnak róla, hogy az esetleges 
eltérések ne gyakoroljanak jelentős hatást 
a helyi környezetre.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosság érintett tagjai kellő időben 
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megfelelő lehetőséget kapjanak az e 
bekezdésben említett eltérések 
jóváhagyásával kapcsolatos 
döntéshozatali eljárásban való részvételre.

Or. en

Módosítás 154
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A kibocsátási határértékek azonban – adott 
esetben – nem haladhatják meg az V–VIII. 
mellékletben meghatározott kibocsátási 
határértékeket.

E kibocsátási határértékek azonban nem 
haladhatják meg a 13. cikk (5b) 
bekezdésében vagy adott esetben az V–
VIII. mellékletben meghatározott 
kibocsátási határértékeket.

Or. de

Indokolás

Amikor a 15. cikk (4) bekezdése értelmében eltérő kibocsátási határértéket állapítanak meg, a 
lehető legnagyobb átláthatóságot kell biztosítani.

Módosítás 155
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A kibocsátási határértékek azonban – adott 
esetben – nem haladhatják meg az V–VIII. 
mellékletben meghatározott kibocsátási 
határértékeket.

E kibocsátási határértékek azonban – adott 
esetben – nem haladhatják meg a V.–VIII.
mellékletben meghatározott vagy a 74a. 
cikknek megfelelően elfogadott
kibocsátási határértékeket.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás kompromisszumra törekszik a tanácsi álláspont 15. cikkének (4) bekezdése és 
az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontjának 32. és 62. módosításai között. Ezért a 
(4) bekezdés alkalmazási körét olyan rendkívüli esetekre kell szűkíteni, melyeket nem 
érintettek vagy nem tudtak megfelelően érinteni a kidolgozás vagy BREF felülvizsgálata során 
a 13. cikkben említett eljárás alatt. 

Módosítás 156
Esther de Lange

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Az eltérés nem engedélyezhető olyan 
létesítmények vagy létesítmény-
bővítésekre, amelyek a 77. cikk (1) 
bekezdésében említett időpont után kaptak 
engedélyt.

Or. en

Indokolás

A BREF-ektől való eltérések csak jól indokolt esetekben engedélyezhetők. Nem indokolható 
eltérés új létesítményekre és létesítmények kibővítésére.

Módosítás 157
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosság érintett tagjai kellő időben 
megfelelő lehetőséget kapjanak az e 
bekezdésben említett eltérések 
jóváhagyásával kapcsolatos 
döntéshozatali eljárásban való részvételre. 
A tagállamok évente jelentést tesznek a 
Bizottságnak az engedélyezett eltérésekről. 
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A Bizottság ezeket a jelentéseket közzéteszi 
az interneten.

Or. de

Indokolás

Amikor a 15. cikk (4) bekezdése értelmében eltérő kibocsátási határértéket állapítanak meg, a 
lehető legnagyobb átláthatóságot kell biztosítani.

Módosítás 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság iránymutatást adhat azon 
kritériumok megállapítására, amelyeket e 
bekezdés alkalmazásakor figyelembe kell 
venni.

törölve

Or. fr

Indokolás

Kerülni kell az „eltérés” kifejezést, mivel az feltételezi egy, az eltérést engedélyező hatóság 
létezését. A szóban forgó rendelkezésben a legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási 
szintektől (BATAEL) eltérő kibocsátási értékek előírásáról szóló döntés a tagállamokat illeti 
meg mindaddig, amíg részletesen indokolják e különbségeket.

Módosítás 159
Edite Estrela

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság iránymutatást adhat azon 
kritériumok megállapítására, amelyeket e 
bekezdés alkalmazásakor figyelembe kell 
venni.

törölve
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Or. pt

Indokolás

A nyilvánosságot abban az esetben kell bevonni a kivételek alkalmazásáról szóló döntésbe, ha 
egy engedélyezésre irányuló kérelemre vonatkozóan a 24. cikk (1) bekezdése értelmében 
nyilvános konzultációt folytatnak. A 13. cikk (5b) bekezdésére történő hivatkozás pedig azért 
törlendő, mert a többi ágazatra vonatkozó kibocsátási határértékek elfogadásakor a Bizottság 
javaslatot tesz majd e cikk szükséges módosítására. E helyzetet ugyanazon elvek alapján 
kezelik majd, mint amelyeket az irányelv jelenlegi V-VIII. mellékletei tartalmaznak.

Módosítás 160
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság iránymutatást adhat azon 
kritériumok megállapítására, amelyeket e 
bekezdés alkalmazásakor figyelembe kell 
venni.

A tagállamok nem alkalmazhatják az 
eltérést abban az esetben, ha erre a 
nemzeti kibocsátási plafonértékekről szóló 
2001/81/EK irányelvnek való megfelelés 
érdekében van szükség.

Mindenképpen biztosítani kell a jelentős 
szennyezések megelőzését és a környezet 
általános, magas szintű védelmét.
A tagállamok biztosítják, hogy az érintett 
személyek kellő időben megfelelő 
lehetőséget kapjanak az e bekezdésben 
említett eltérések jóváhagyásával 
kapcsolatos döntéshozatali eljárásban 
való részvételre. 
A Bizottság legkésőbb ...-ig* a 76. cikknek 
megfelelő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén az e bekezdésben említett 
eltérések jóváhagyására vonatkozó 
konkrét kritériumokat fogad el.
* HL: ezen irányelv hatálybalépése után 
egy évvel.

Or. en
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Indokolás

Az egyenlő esélyek biztosítása és a környezetvédelmi innováció ösztönzése érdekében a 
jelenleg rugalmas eltéréseket korlátozni kell oly módon, hogy azok világos kritériumokra 
támaszkodjanak.

Módosítás 161
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság iránymutatást adhat azon 
kritériumok megállapítására, amelyeket e 
bekezdés alkalmazásakor figyelembe kell 
venni.

A Bizottság legkésőbb 18 hónappal ezen 
irányelv hatálybalépése után a 76.
cikknek megfelelő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén az e 
bekezdésben említett eltérések 
jóváhagyására vonatkozó konkrét 
kritériumokat fogad el.

Or. en

Indokolás

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Módosítás 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság iránymutatást adhat azon 
kritériumok megállapítására, amelyeket e 
bekezdés alkalmazásakor figyelembe kell 

A Bizottság legkésőbb ...-ig* a 76. cikknek 
megfelelő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén az e bekezdésben említett 



PE439.994v01-00 78/79 AM\810288HU.doc

HU

venni. eltérések jóváhagyására vonatkozó 
konkrét kritériumokat fogad el.
_____________
* HL: ezen irányelv hatálybalépése után 
egy évvel.

Or. en

Módosítás 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság iránymutatást adhat azon 
kritériumok megállapítására, amelyeket e 
bekezdés alkalmazásakor figyelembe kell 
venni.

A Bizottság legkésőbb 12 hónappal ezen 
irányelv hatálybalépése után a 76.
cikknek megfelelő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén az e 
bekezdésben említett eltérések 
jóváhagyására vonatkozó konkrét 
kritériumokat fogad el.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli 32. módosítás részleges újbóli előterjesztése. A BAT-tal kapcsolatos 
eltérések engedélyezéséhez alkalmazott kritériumoknak világosnak és pontosnak kell lenniük 
annak érdekében, hogy orvosolni lehessen a végrehajtási hiányosságokat és az engedélyezési 
feltételek EU-n belüli jelentős eltéréseit. E jelentős eltérések egyenlőtlen belső piaci 
feltételeket teremtenek az ipari szereplők számára, ami negatív hatást gyakorol az uniós 
állampolgárok egészségére és a környezetre.

Módosítás 164
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
15 cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az illetékes hatóságok újraértékelik az első 
albekezdés alkalmazását az engedélyben 

Az eltérés legfeljebb öt évre adható meg, 
az illetékes hatóságok pedig újraértékelik 
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foglalt feltételek 21. cikk szerinti 
újraértékelése részeként.

az első albekezdés alkalmazását az 
engedélyben foglalt feltételek 21. cikk 
szerinti újraértékelése részeként.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő esélyek biztosítása és a környezetvédelmi innováció ösztönzése érdekében a 
jelenleg rugalmas eltéréseket korlátozni kell oly módon, hogy azok világos kritériumokra 
támaszkodjanak.

Módosítás 165
Marianne Thyssen

A Tanács álláspontja
16 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Abban az esetben, ha a víz- és 
talajvédelemre vonatkozó rendelkezések 
nemzeti szinten már végrehajtásra 
kerültek, a tagállamok nem kötelezhetik 
az üzemeltetőket a rendszeres értékelésre.

Or. en

Indokolás

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.


