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Módosítás 166
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
21 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóság a (2)–
(5) bekezdéssel összhangban 
időszakonként újraértékelje és szükség 
esetén az ezen irányelvnek való megfelelés 
céljából frissítse az engedélyben foglalt 
valamennyi feltételt.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóság a (2)–
(5) bekezdéssel összhangban 
időszakonként újraértékelje és szükség 
esetén az ezen irányelvnek való megfelelés 
céljából frissítse az engedélyben foglalt 
valamennyi feltételt, figyelembe véve a 
beruházási ciklusokat és elkerülve az 
érintett üzem üzemeltetője számára 
aránytalanul magas költségeket.

Or. en

Indokolás

Az engedélyben foglalt feltételek frissítésékor figyelembe kell venni a szokásos beruházási 
ciklust, és a frissítés révén nem hárulhatnak az érintett mű üzemeltetőjére a környezetvédelmi 
előnyökhöz képest aránytalanul magas költségek. A meglévő kibocsátáscsökkentő 
berendezések utólagos átalakításának lehetőségei számos esetben rendkívül korlátozottak.

Módosítás 167
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
21 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3)Az adott létesítmény fő 
tevékenységéhez kapcsolódó, a BAT-
következtetésekre vonatkozóan a 13. cikk
(5) bekezdésével összhangban elfogadott 
határozat kihirdetésétől számított öt éven 
belül az illetékes hatóságnak biztosítania 
kell, hogy:

(3) Amennyiben a Bizottság az adott 
létesítmény fő tevékenységéhez 
kapcsolódó, a BAT-következtetésekre 
vonatkozóan a 13. cikk (5) bekezdésével 
összhangban elfogadott határozatot hirdet 
ki, a tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóság a 
referenciadokumentumok közzétételétől
számított öt éven belül újraértékelje és 
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adott esetben frissítse az engedélyben 
foglalt feltételeket.

a) az érintett létesítményre vonatkozó 
engedélyben foglalt valamennyi feltételt 
újraértékeljék és szükség esetén frissítsék 
az ezen irányelvnek, és, adott esetben, 
különösen a 15. cikk (3) és (4)
bekezdésének való megfelelés érdekében;

A 15. cikk (4) bekezdésével összhangban 
engedélyezett eltérésekre is az első 
albekezdést kell alkalmazni.

b) a létesítmény megfeleljen ezen 
feltételeknek.
Az újraértékelés során figyelembe kell 
venni a létesítményre alkalmazandó 
minden, az engedély megadása vagy 
legutóbbi újraértékelése óta a 13. cikk (5) 
bekezdésével összhangban elfogadott új 
vagy felülvizsgált BAT-következtetést.

Or. de

Indokolás

A dokumentumok felülvizsgálatára és az azoknak való megfelelésre az ötéves időkeret túl 
rövid, és nem veszi figyelembe sem az ágazat jellegzetes beruházási ciklusait, sem azt, hogy a 
nagyobb ipari projektek tervezése és végrehajtása között sokkal több mint öt év is eltelhet. Ez 
a javaslat a Parlament első olvasatbeli változata 22. cikkének (3) bekezdése szövegén alapul.

Módosítás 168
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az adott létesítmény fő 
tevékenységéhez kapcsolódó, a BAT-
következtetésekre vonatkozóan a 13. cikk
(5) bekezdésével összhangban elfogadott 
határozat kihirdetésétől számított öt éven 
belül az illetékes hatóságnak biztosítania 
kell, hogy:

(3) A BAT-következtetésekre vonatkozóan 
a 13. cikk (5) bekezdésével összhangban 
elfogadott határozat kihirdetésétől 
számított négy éven belül az illetékes 
hatóságnak biztosítania kell, hogy:

Or. en

(Az első olvasatbeli 37. módosítás részleges visszaállítása.)
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Indokolás

A BAT-referenciadokumentumok (BREF) hosszú folyamat eredményei, és amint megszületett 
a BAT-következtetésekről szóló határozat, azt gyorsabban át kell ültetni a gyakorlatba annak 
érdekében, hogy megmaradjon a környezetvédelmi innovációra irányuló lendület. Ezért a 
közzététel utáni javasolt 4 éves időtartam megfelelő kompromisszumot jelent a Bizottság és a 
Tanács javaslata között.  A tanácsi szöveg kockázata, hogy különbségekhez vezet az egyes 
tagállamok általi végrehajtás terén, mivel az illetékes hatóságok eltérően értelmezhetik, hogy 
mi a „fő tevékenység”, és ez az ágazat eltérő kezeléséhez és egyenlőtlen versenyfeltételekhez 
vezethet.

Módosítás 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az adott létesítmény fő
tevékenységéhez kapcsolódó, a BAT-
következtetésekre vonatkozóan a 13. cikk
(5) bekezdésével összhangban elfogadott 
határozat kihirdetésétől számított öt éven 
belül az illetékes hatóságnak biztosítania 
kell, hogy:

(3) Az adott létesítmény tevékenységéhez 
kapcsolódó, a BAT-
következtetésekre vonatkozóan a 13. cikk
(5) bekezdésével összhangban elfogadott 
határozat kihirdetésétől számított négy
éven belül az illetékes hatóságnak 
biztosítania kell, hogy:

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett szöveg módosítása.

Módosítás 170
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az adott létesítmény fő 
tevékenységéhez kapcsolódó, a BAT-
következtetésekre vonatkozóan a 13. cikk
(5) bekezdésével összhangban elfogadott 

(3) Az adott létesítmény fő 
tevékenységéhez kapcsolódó, a BAT-
következtetésekre vonatkozóan a 13. cikk
(5) bekezdésével összhangban elfogadott 
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határozat kihirdetésétől számított öt éven 
belül az illetékes hatóságnak biztosítania 
kell, hogy:

határozat kihirdetésétől számított négy
éven belül az illetékes hatóságnak 
biztosítania kell, hogy:

Or. en

Módosítás 171
Inés Ayala Sender

A Tanács álláspontja
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az adott létesítmény fő 
tevékenységéhez kapcsolódó, a BAT-
következtetésekre vonatkozóan a 13. cikk
(5) bekezdésével összhangban elfogadott 
határozat kihirdetésétől számított öt éven 
belül az illetékes hatóságnak biztosítania 
kell, hogy:

(3) Általános szabályként az adott 
létesítmény fő tevékenységéhez 
kapcsolódó, a BAT-következtetésekre 
vonatkozóan a 13. cikk (5) bekezdésével 
összhangban elfogadott határozat 
kihirdetésétől számított öt éven belül az 
illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy:

Or. en

Indokolás

Mivel a felülvizsgált BAT alkalmazására vonatkozó ötéves időkeretnek általános szabályként, 
egész Európában, minden iparágban való alkalmazása nem lehetne reális.

Módosítás 172
Frédérique Ries

A Tanács álláspontja
21 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Azokban az egyedi esetekben, amikor az 
engedélyben foglalt feltételek 
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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feltételek újraértékelésére és frissítésére 
ennél hosszabb időszakot is 
megállapíthatnak, amennyiben ez 
indokolt az ezen irányelvben megállapított 
kritériumok alapján. 

Or. en

Indokolás

A frissített BAT-következtetéseknek való megfelelés időszakának figyelembe kell vennie az 
üzemeltető beruházási ciklusát – ahogy azt a (21) tanácsi preambulumbekezdés is javasolja.

Módosítás 173
Marianne Thyssen

A Tanács álláspontja
21 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Az illetékes hatóságok hosszabb időszakot 
is megállapíthatnak az engedélyben 
foglalt feltételek újraértékelésére és 
frissítésére, amennyiben ez az ebben az 
irányelvben foglalt kritériumok alapján 
indokolt.

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni a beruházásnak az ágazatra jellemző megtérülési időszakát. Ezért az 
engedélyeket hosszabb időszakra kell megadni annak érdekében, hogy garantálják a 
jogbiztonságot az üzemeltetők számára.

Módosítás 174
Esther de Lange

A Tanács álláspontja
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az újraértékelés során figyelembe kell Az újraértékelés során figyelembe kell 
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venni a létesítményre alkalmazandó 
minden, az engedély megadása vagy 
legutóbbi újraértékelése óta a 13. cikk (5) 
bekezdésével összhangban elfogadott új 
vagy felülvizsgált BAT-következtetést.

venni a létesítményre alkalmazandó 
minden, az engedély megadása vagy 
legutóbbi újraértékelése óta a 13. cikk (5) 
bekezdésével összhangban elfogadott új 
vagy felülvizsgált BAT-következtetést és a 
beruházási ciklusokat.

Or. en

Indokolás

A meglévő létesítmények esetében a BREF-ekhez való igazítás során figyelembe kell venni a 
beruházási ciklusokat. 

Módosítás 175
Andres Perello Rodriguez

A Tanács álláspontja
21 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

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.

Or. es

Indokolás

A közös álláspont (21) preambulumbekezdése bekerült a rendelkező rész szövegébe. Az 
engedély feltételeinek frissítésekor figyelembe kell venni a BAT-következtetések költségeit és 
hasznát minden olyan esetben, amikor azokat gazdaságilag és technikailag 
megvalósíthatónak ismerik el.
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Módosítás 176
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
21 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(3a) 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.

Or. it

Indokolás

Ez a módosítás a (21) preambulumbekezdés szövegét veszi át, és így lehetővé teszi az 
engedélyek frissítésének technikai és pénzügyi megvalósíthatóságával kapcsolatos költségek 
és előnyök figyelembevételét.

Módosítás 177
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
21 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Amennyiben az adott létesítmény 
egyetlen BAT-következtetés hatálya alá 
sem tartozik, az engedélyben foglalt 
feltételeket újra kell értékelni és – adott 
esetben – frissíteni kell abban az esetben, 
ha az elérhető legjobb technikák fejlődése 
lehetővé teszi a kibocsátások jelentős 
mértékű csökkentését.

(4) Amennyiben az adott létesítmény 
egyetlen BAT-következtetés hatálya alá 
sem tartozik, az engedélyben foglalt 
feltételeket újra kell értékelni és – adott 
esetben – frissíteni kell abban az esetben, 
ha az elérhető legjobb technikák fejlődése 
lehetővé teszi a kibocsátások jelentős 
mértékű csökkentését anélkül, hogy az a 
környezetvédelmi előnyökhöz mérten 
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aránytalanul magas költségekkel járna.

Or. en

Indokolás

Az engedélyben foglalt feltételek frissítésékor figyelembe kell venni a szokásos beruházási 
ciklust, és a frissítés révén nem hárulhatnak az érintett mű üzemeltetőjére a környezetvédelmi 
előnyökhöz képest aránytalanul magas költségek. A meglévő kibocsátáscsökkentő 
berendezések utólagos átalakításának lehetőségei számos esetben rendkívül korlátozottak.

Módosítás 178
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
21 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) amennyiben a 18. cikkel összhangban 
egy új vagy felülvizsgált 
környezetminőségi szabványnak való 
megfelelés szükséges.

c) amennyiben az egyes légköri 
szennyezők nemzeti kibocsátási 
határértékeiről szóló, 2001. október 23-i 
2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek vagy a 18. cikknek 
megfelelően egy környezetminőségi 
szabványnak való megfelelés érdekében
szükséges.

Or. en

Indokolás

A nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelvben megállapított levegőminőségi 
célkitűzéseket a legtöbb tagállam valószínűleg nem fogja elérni, ezért az illetékes hatóságok 
számára is biztosítani kellene annak lehetőségét, hogy felülvizsgálhassák, és adott esetben 
frissíthessék az érintett létesítményekre vonatkozó engedélyeket, amennyiben az a nemzeti 
kibocsátási határértékekről szóló irányelvben rögzített határértékek teljesítésének biztosítása 
érdekében szükséges.
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Módosítás 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
21 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) amennyiben a 18. cikkel összhangban 
egy új vagy felülvizsgált 
környezetminőségi szabványnak való 
megfelelés szükséges.

c) amennyiben az egyes légköri 
szennyezők nemzeti kibocsátási 
határértékeiről szóló, 2001. október 23-i 
2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek1 vagy a 18. cikknek 
megfelelően egy környezetminőségi 
szabványnak való megfelelés érdekében
szükséges.
1 HL L 309., 2001.11.27., 22. o.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 39. módosítás.

Módosítás 180
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
21 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) amennyiben a 18. cikkel összhangban 
egy új vagy felülvizsgált 
környezetminőségi szabványnak való 
megfelelés szükséges.

c) amennyiben az egyes légköri 
szennyezők nemzeti kibocsátási 
határértékeiről szóló, 2001. október 23-i 
2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek1 vagy a 18. cikknek 
megfelelően egy környezetminőségi 
szabványnak való megfelelés érdekében
szükséges.
1 HL L 309., 2001.11.27., 22. o.

Or. en

(Az első olvasatbeli 39. módosítás visszaállítása.)
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Indokolás

Az illetékes tagállami hatóságok számára biztosítani kellene annak lehetőségét, hogy 
felülvizsgálhassák, és adott esetben frissíthessék az érintett létesítményekre vonatkozó 
engedélyeket, amennyiben az a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelvben rögzített 
határértékek teljesítésének biztosítása érdekében szükséges.

Módosítás 181
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
22. cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

22. cikk Cikk törölve

Or. en

Indokolás

A talajvédelem erősen helyi jellegű és területfüggő, és azt az illetékes hatóságoknak kell 
irányítaniuk az uniós és a nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően. Az 
intézkedések túl részletes kidolgozása (mint például a 22. cikkben említett számszerűsített 
alapállapot-jelentés) veszélyeztetné a szubszidiaritás és az arányosság alapelvét.

Módosítás 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

A Tanács álláspontja
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a tevékenység magában 
foglalja a vonatkozó veszélyes anyagok
felhasználását, előállítását vagy 
kibocsátását, és tekintettel a létesítmény 
telephelyén bekövetkező talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés lehetőségére, 
az üzemeltetőnek a létesítmény 
üzembe helyezése előtt vagy a létesítmény 
engedélyének a …-át* követő első 

(2) Amennyiben a tevékenység magában 
foglalja jelentős mennyiségű vonatkozó 
veszélyes anyag felhasználását, előállítását 
vagy kibocsátását, és tekintettel a 
létesítmény telephelyén bekövetkező talaj-
és felszínalattivíz-szennyeződés 
lehetőségére, az üzemeltetőnek a 
létesítmény üzembe helyezése előtt vagy a 
létesítmény engedélyének a …*-át követő 
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alkalommal történő frissítése előtt 
alapállapot-jelentést kell készítenie, és azt 
be kell nyújtania az illetékes hatóságnak.

első alkalommal történő frissítése előtt 
alapállapot-jelentést kell készítenie, és azt 
be kell nyújtania az illetékes hatóságnak.

Azokban az esetekben, ahol már tart a víz-
és talajvédelemre vonatkozó rendelkezések 
nemzeti szinten történő végrehajtása, a 
tagállamok nem készítenek alapállapot-
jelentést.

Or. en

Módosítás 183
Esther de Lange

A Tanács álláspontja
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a tevékenység magában 
foglalja a vonatkozó veszélyes anyagok
felhasználását, előállítását vagy 
kibocsátását, és tekintettel a létesítmény 
telephelyén bekövetkező talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés lehetőségére, 
az üzemeltetőnek a létesítmény 
üzembe helyezése előtt vagy a létesítmény 
engedélyének a …-át* követő első 
alkalommal történő frissítése előtt 
alapállapot-jelentést kell készítenie, és azt 
be kell nyújtania az illetékes hatóságnak.

(2) Amennyiben a tevékenység magában 
foglalja jelentős mennyiségű vonatkozó 
veszélyes anyag felhasználását, előállítását 
vagy kibocsátását, és tekintettel a 
létesítmény telephelyén bekövetkező talaj-
és felszínalattivíz-szennyeződés 
lehetőségére, az üzemeltetőnek a 
létesítmény üzembe helyezése előtt vagy a 
létesítmény engedélyének a …*-át követő 
első alkalommal történő frissítése előtt 
alapállapot-jelentést kell készítenie, és azt 
be kell nyújtania az illetékes hatóságnak.

Ha a víz- és talajvédelemre vonatkozó 
rendelkezéseket nemzeti szinten már 
végrehajtották, az illetékes hatóság nem 
köteles alapállapot-jelentést kérni.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni a kettős szabályozást, mivel a talajvédelem szabályzása nemzeti szinten 
történik.
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Módosítás 184
Mairead McGuinness

A Tanács álláspontja
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a tevékenység magában 
foglalja a vonatkozó veszélyes anyagok
felhasználását, előállítását vagy 
kibocsátását, és tekintettel a létesítmény 
telephelyén bekövetkező talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés lehetőségére, 
az üzemeltetőnek a létesítmény 
üzembe helyezése előtt vagy a létesítmény 
engedélyének a …-át* követő első 
alkalommal történő frissítése előtt 
alapállapot-jelentést kell készítenie, és azt 
be kell nyújtania az illetékes hatóságnak.

(2) Amennyiben a tevékenység magában 
foglalja jelentős mennyiségű vonatkozó 
veszélyes anyag felhasználását, előállítását 
vagy kibocsátását, és tekintettel a 
létesítmény telephelyén bekövetkező talaj-
és felszínalattivíz-szennyeződés 
lehetőségére, az üzemeltetőnek a 
létesítmény üzembe helyezése előtt vagy a 
létesítmény engedélyének a …*-át követő 
első alkalommal történő frissítése előtt 
alapállapot-jelentést kell készítenie, és azt 
be kell nyújtania az illetékes hatóságnak.

Azokban az esetekben, ahol már tart a víz-
és talajvédelemre vonatkozó rendelkezések 
nemzeti szinten történő végrehajtása, a 
tagállamok nem készítenek alapállapot-
jelentést.

Or. en

Indokolás

A talaj állapotáról szóló jelentéssel járó bürokrácia jelentős adminisztratív munkával járna, 
és magas költségeket jelentene mind a gazdálkodók, mind a nemzeti hatóságok számára. A 
tervek szerint a jelentésnek biztosítania kell a víz és a talaj védelmét. Ez azonban európai 
szinten már szabályozva van, a talajvédelem szabályzása pedig nemzeti szinten történik. 
Ebben az esetben el kell kerülni a kettős szabályozást. A „számszerűsített” szót törölni kell. 

Módosítás 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

A Tanács álláspontja
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az alapállapot-jelentésnek tartalmaznia 
kell a talaj és a felszín alatti víz 

Az alapállapot-jelentésnek tartalmaznia 
kell a talaj és a felszín alatti víz 
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szennyezettségének meghatározásához 
szükséges információkat annak érdekében, 
hogy lehetővé váljon a tevékenység 
végleges leállításakor fennálló állapottal 
való, a (3) bekezdés szerinti
számszerűsített összehasonlítás.

szennyezettségének meghatározásához 
szükséges információkat annak érdekében, 
hogy lehetővé váljon a tevékenység 
végleges leállításakor fennálló állapottal 
való, a (3) bekezdés szerinti 
összehasonlítás.

Or. en

Módosítás 186
Esther de Lange

A Tanács álláspontja
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az alapállapot-jelentésnek tartalmaznia 
kell a talaj és a felszín alatti víz 
szennyezettségének meghatározásához 
szükséges információkat annak érdekében, 
hogy lehetővé váljon a tevékenység 
végleges leállításakor fennálló állapottal 
való, a (3) bekezdés szerinti
számszerűsített összehasonlítás.

Az alapállapot-jelentésnek tartalmaznia 
kell a talaj és a felszín alatti víz 
szennyezettségének meghatározásához 
szükséges információkat annak érdekében, 
hogy lehetővé váljon a tevékenység 
végleges leállításakor fennálló állapottal 
való, a (3) bekezdés szerinti 
összehasonlítás.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni a kettős szabályozást, mivel a talajvédelem szabályzása nemzeti szinten 
történik.

Módosítás 187
Mairead McGuinness

A Tanács álláspontja
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az alapállapot-jelentésnek tartalmaznia 
kell a talaj és a felszín alatti víz 
szennyezettségének meghatározásához 
szükséges információkat annak érdekében, 

Az alapállapot-jelentésnek tartalmaznia 
kell a talaj és a felszín alatti víz 
szennyezettségének meghatározásához 
szükséges információkat annak érdekében, 
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hogy lehetővé váljon a tevékenység 
végleges leállításakor fennálló állapottal 
való, a (3) bekezdés szerinti
számszerűsített összehasonlítás.

hogy lehetővé váljon a tevékenység 
végleges leállításakor fennálló állapottal 
való, a (3) bekezdés szerinti 
összehasonlítás.

Or. en

Indokolás

A talaj állapotáról szóló jelentéssel járó bürokrácia jelentős adminisztratív munkával járna, 
és magas költségeket jelentene mind a gazdálkodók, mind a nemzeti hatóságok számára. A 
tervek szerint a jelentésnek biztosítania kell a víz és a talaj védelmét. Ez azonban európai 
szinten már szabályozva van, a talajvédelem szabályzása pedig nemzeti szinten történik. 
Ebben az esetben el kell kerülni a kettős szabályozást. A „számszerűsített” szót törölni kell. 

Módosítás 188
Catherine Soullie

A Tanács álláspontja
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az alapállapot-jelentésnek tartalmaznia 
kell a talaj és a felszín alatti víz 
szennyezettségének meghatározásához 
szükséges információkat annak érdekében, 
hogy lehetővé váljon a tevékenység 
végleges leállításakor fennálló állapottal 
való, a (3) bekezdés szerinti
számszerűsített összehasonlítás.

Az alapállapot-jelentésnek tartalmaznia 
kell a talaj és a felszín alatti víz 
szennyezettségének meghatározásához 
szükséges információkat annak érdekében, 
hogy lehetővé váljon a tevékenység 
végleges leállításakor fennálló állapottal 
való, a (3) bekezdés szerinti 
összehasonlítás.

Or. fr

Indokolás

Figyelembe véve a rendelkezésre álló technikákat, az alapállapot-jelentésnek nem kell 
módszeresen számszerűsített összehasonlítást elvárnia a talaj és a talajvíz minden egyes 
összetevőjére vonatkozóan, hanem egy minőségi elemzés is elegendő lehet.
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Módosítás 189
Marianne Thyssen

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

A Tanács álláspontja Módosítás

Azokban az esetekben, ahol már tart a víz-
és talajvédelemre vonatkozó rendelkezések 
nemzeti szinten történő végrehajtása, a 
tagállamok nem kötelezik az üzemeltetőt 
alapállapot-jelentés elkészítésére.

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.

Módosítás 190
Christa Klaß

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

A Tanács álláspontja Módosítás

Azokban az esetekben, ahol már tart a víz-
és talajvédelemre vonatkozó rendelkezések 
nemzeti szinten történő végrehajtása, a 
tagállamok nem készítenek alapállapot-
jelentést.

Or. xm

Indokolás

Az itt előirányzott további adminisztratív és nyomon követési kötelezettség nem áll arányban a 
megcélzott környezetvédelmi értéktöbblettel vagy a teljes IPPC-irányelvvel járó bürokrácia 
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csökkentésére vonatkozó céllal.  Ebben az esetben el kell kerülni a kettős szabályozást. A vizek 
védelmére vonatkozó követelmények szabályozása minden esetben európai szinten történik, 
míg a talajvédelmet a szubszidiaritás elvének megfelelően nemzeti szinten szabályozzák. 

Módosítás 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

A Tanács álláspontja
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető köteles értékelni a 
létesítmény által felhasznált, előállított 
vagy kibocsátott vonatkozó veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés mértékét. 
Amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapállapot-jelentésben rögzített állapothoz 
viszonyítva a létesítmény a vonatkozó 
veszélyes anyagoktól származó, jelentős 
mértékű talaj- vagy felszínalattivíz-
szennyeződést okozott, az üzemeltető ezen 
állapot helyreállítása érdekében megteszi a 
szennyeződés kezeléséhez szükséges 
intézkedéseket. Ennek érdekében 
figyelembe lehet venni az ilyen 
intézkedések technikai 
megvalósíthatóságát.

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető köteles tájékoztatni 
az illetékes hatóságot és értékelni a 
létesítmény által felhasznált, előállított 
vagy kibocsátott vonatkozó veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés mértékét
Amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapállapot-jelentésben rögzített állapothoz 
viszonyítva a létesítmény a vonatkozó 
veszélyes anyagoktól származó talaj- vagy 
felszínalattivíz-szennyeződést okozott, az 
üzemeltető ezen állapot helyreállítása 
érdekében megteszi a szennyeződés 
kezeléséhez szükséges intézkedéseket. A 
tagállamok előírhatják az üzemeltetőnek, 
hogy a területet olyan állapotba hozza, 
amely az alapállapot-jelentésben 
megállapított helyzethez képest a talaj és a 
talajvíz minőségének további javulásához 
vezet.

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új megfogalmazás módosítása. A helyreállításnak nem a 
„jóváhagyott jövőbeli használat”-on kell alapulnia, mivel a jövőbeli jóváhagyott használatra 
ritkán kerül sor, ha a létesítmény beszünteti a tevékenységét. Azon tagállamok számára, 
amelyek már rendelkeznek nemzeti talajvédelmi jogszabályokkal, lehetővé kell tenni, hogy 
ennél tovább menjenek.
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Módosítás 192
Catherine Soullie

A Tanács álláspontja
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető köteles értékelni a 
létesítmény által felhasznált, előállított 
vagy kibocsátott vonatkozó veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés mértékét.
Amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapállapot-jelentésben rögzített állapothoz 
viszonyítva a létesítmény a vonatkozó 
veszélyes anyagoktól származó, jelentős 
mértékű talaj- vagy felszínalattivíz-
szennyeződést okozott, az üzemeltető ezen 
állapot helyreállítása érdekében megteszi 
a szennyeződés kezeléséhez szükséges 
intézkedéseket. Ennek érdekében 
figyelembe lehet venni az ilyen 
intézkedések technikai 
megvalósíthatóságát.

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető köteles értékelni a 
létesítmény által felhasznált, előállított 
vagy kibocsátott vonatkozó veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés mértékét.
Amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapállapot-jelentésben rögzített állapothoz 
viszonyítva a létesítmény a vonatkozó 
veszélyes anyagoktól származó, jelentős 
mértékű talaj- vagy felszínalattivíz-
szennyeződést okozott, az üzemeltető 
megteszi a szennyeződés kezeléséhez 
szükséges intézkedéseket egy olyan állapot 
helyreállítása érdekében, amely 
összhangban van a területnek az illetékes 
hatóság által az eredeti engedélyekor 
jóváhagyott jelenlegi vagy jövőbeli 
használatával, figyelembe véve a 
környezetet és az emberi egészséget 
fenyegető kockázatokat. Ennek érdekében 
figyelembe lehet venni az ilyen 
intézkedések technikai és gazdasági
megvalósíthatóságát.

Or. fr

Indokolás

Feltétlenül rá kell mutatni ebben a bekezdésben arra, hogy a területet olyan állapotban kell 
helyreállítani, amely összhangban van a terület jóváhagyott jelenlegi vagy jövőbeli 
használatával, figyelembe véve a környezetet és az emberi egészséget fenyegető kockázatokat. 
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Módosítás 193
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető köteles értékelni a 
létesítmény által felhasznált, előállított 
vagy kibocsátott vonatkozó veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés mértékét.
Amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapállapot-jelentésben rögzített 
állapothoz viszonyítva a létesítmény a
vonatkozó veszélyes anyagoktól származó, 
jelentős mértékű talaj- vagy 
felszínalattivíz-szennyeződést okozott, az 
üzemeltető ezen állapot helyreállítása 
érdekében megteszi a szennyeződés 
kezeléséhez szükséges intézkedéseket.
Ennek érdekében figyelembe lehet venni az 
ilyen intézkedések technikai 
megvalósíthatóságát.

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető köteles értékelni a 
létesítmény által felhasznált, előállított 
vagy kibocsátott vonatkozó veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés mértékét és 
kockázatelemzést készíteni. Amennyiben
ezen kockázatelemzés alapján 
megállapítható, hogy a létesítmény a 
veszélyes anyagoktól származó, jelentős 
mértékű talaj- vagy felszínalattivíz-
szennyeződést okozott, az üzemeltető ezen 
állapot helyreállítása érdekében megteszi a 
szennyeződés kezeléséhez szükséges 
intézkedéseket. Ennek érdekében 
figyelembe lehet venni az ilyen 
intézkedések technikai 
megvalósíthatóságát.

Or. xm

Indokolás

Mindenfajta lépést kockázatelemzésre kell alapozni, és figyelembe kell vennie a terület 
jövőbeli használatát.

Módosítás 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető köteles értékelni a 
létesítmény által felhasznált, előállított 
vagy kibocsátott vonatkozó veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető köteles értékelni a 
létesítmény által felhasznált, előállított 
vagy kibocsátott vonatkozó veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
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felszínalattivíz-szennyeződés mértékét.
Amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapállapot-jelentésben rögzített állapothoz 
viszonyítva a létesítmény a vonatkozó 
veszélyes anyagoktól származó, jelentős 
mértékű talaj- vagy felszínalattivíz-
szennyeződést okozott, az üzemeltető ezen 
állapot helyreállítása érdekében megteszi a 
szennyeződés kezeléséhez szükséges 
intézkedéseket. Ennek érdekében 
figyelembe lehet venni az ilyen 
intézkedések technikai 
megvalósíthatóságát.

felszínalattivíz-szennyeződés mértékét.
Amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapállapot-jelentésben rögzített állapothoz 
viszonyítva a létesítmény a vonatkozó 
veszélyes anyagoktól származó talaj- vagy 
felszínalattivíz-szennyeződést okozott, az 
üzemeltető ezen állapot helyreállítása 
érdekében megteszi a szennyeződés 
kezeléséhez szükséges intézkedéseket.
Ennek érdekében figyelembe lehet venni az 
ilyen intézkedések technikai 
megvalósíthatóságát.

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett szöveg módosítása.

Módosítás 195
Theodoros Skylakakis

A Tanács álláspontja
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető köteles értékelni a 
létesítmény által felhasznált, előállított 
vagy kibocsátott vonatkozó veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés mértékét.
Amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapállapot-jelentésben rögzített állapothoz
viszonyítva a létesítmény a vonatkozó 
veszélyes anyagoktól származó, jelentős 
mértékű talaj- vagy felszínalattivíz-
szennyeződést okozott, az üzemeltető ezen 
állapot helyreállítása érdekében megteszi a 
szennyeződés kezeléséhez szükséges 
intézkedéseket. Ennek érdekében 
figyelembe lehet venni az ilyen 
intézkedések technikai 
megvalósíthatóságát.

(3) A tevékenység végleges leállítása 
esetén az üzemeltető köteles értékelni a 
létesítmény által felhasznált, előállított 
vagy kibocsátott vonatkozó veszélyes 
anyagok által okozott talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés mértékét.
Amennyiben a (2) bekezdésben említett 
alapállapot-jelentésben rögzített állapothoz 
viszonyítva a létesítmény a vonatkozó 
veszélyes anyagoktól származó, jelentős 
mértékű talaj- vagy felszínalattivíz-
szennyeződést okozott, az üzemeltető ezen 
állapot helyreállítása érdekében megteszi a 
szennyeződés kezeléséhez szükséges 
intézkedéseket. Ennek érdekében 
figyelembe lehet venni az ilyen 
intézkedések technikai és gazdasági
megvalósíthatóságát.
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Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni a gazdasági megvalósíthatóságot. A helyreállítási lehetőségekre 
vonatkozó döntéskor kockázati alapú megközelítést kell alkalmazni olyan helyreállítási 
lehetőségek kiválasztásához, amelyek technikailag megvalósíthatók és nem vezetnek a 
környezetvédelmi előnyökhöz mérten aranytalanul magas költségekhez.

Módosítás 196
Marianne Thyssen

A Tanács álláspontja
22 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Azokban az esetekben, ahol már tart a víz-
és talajvédelemre vonatkozó rendelkezések 
nemzeti szinten történő végrehajtása, a 
tagállamok nem kötelezik az üzemeltetőt a 
talajnak és a talajvíznek a létesítmény 
által termelt vagy kibocsátott vonatkozó 
veszélyes anyagok által okozott 
szennyezettségi állapotának felmérésére.

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.
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Módosítás 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

A Tanács álláspontja
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az első albekezdés sérelme nélkül, a 
tevékenység végleges leállítása esetén és 
amennyiben a telephelyen lévő talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés a 
létesítményre vonatkozó engedélynek a …-
tól*  számított első frissítése előtt végzett, 
engedélyezett üzemeltetői tevékenységből 
eredően jelentős kockázatot jelent az 
emberi egészségre vagy a környezetre, 
valamint figyelemmel a létesítmény 
helyének a 12. cikk (1) bekezdésének d) 
pontja szerint meghatározott állapotára, az 
üzemeltető megteszi az érintett szennyező 
anyagok eltávolítását, kezelését, 
elszigetelését vagy csökkentését célzó 
szükséges intézkedéseket a fenti kockázat 
megszüntetése érdekében, figyelembe véve 
a telephely aktuális vagy jóváhagyott 
jövőbeli használatát.

Az első albekezdés sérelme nélkül, a
tevékenység végleges leállítása esetén és 
amennyiben a telephelyen lévő talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés a 
létesítményre vonatkozó engedélynek a …-
tól* számított első frissítése előtt végzett, 
engedélyezett üzemeltetői tevékenységből 
eredően kockázatot jelent az emberi 
egészségre vagy a környezetre, valamint 
figyelemmel a létesítmény helyének a 12. 
cikk (1) bekezdésének d) pontja szerint 
meghatározott állapotára, az üzemeltető 
megteszi az érintett szennyező anyagok 
eltávolítását, kezelését, elszigetelését vagy 
csökkentését célzó szükséges 
intézkedéseket legalább olyan mértékben, 
hogy a fenti kockázatot megszüntesse.

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új megfogalmazás módosítása. A helyreállításnak nem a 
„jóváhagyott jövőbeli használat”-on kell alapulnia, mivel a jövőbeli jóváhagyott használatra 
ritkán kerül sor, ha a létesítmény beszünteti a tevékenységét. Azon tagállamok számára, 
amelyek már rendelkeznek nemzeti talajvédelmi jogszabályokkal, lehetővé kell tenni, hogy 
ennél tovább menjenek.

Módosítás 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az első albekezdés sérelme nélkül, a Az első albekezdés sérelme nélkül, a 
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tevékenység végleges leállítása esetén és 
amennyiben a telephelyen lévő talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés a 
létesítményre vonatkozó engedélynek a …-
tól*  számított első frissítése előtt végzett, 
engedélyezett üzemeltetői tevékenységből 
eredően jelentős kockázatot jelent az 
emberi egészségre vagy a környezetre, 
valamint figyelemmel a létesítmény 
helyének a 12. cikk (1) bekezdésének d) 
pontja szerint meghatározott állapotára, az 
üzemeltető megteszi az érintett szennyező 
anyagok eltávolítását, kezelését, 
elszigetelését vagy csökkentését célzó 
szükséges intézkedéseket a fenti kockázat 
megszüntetése érdekében, figyelembe véve 
a telephely aktuális vagy jóváhagyott 
jövőbeli használatát.

tevékenység végleges leállítása esetén és 
amennyiben a telephelyen lévő talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés a 
létesítményre vonatkozó engedélynek a …-
tól*  számított első frissítése előtt végzett, 
engedélyezett üzemeltetői tevékenységből 
eredően kockázatot jelent az emberi 
egészségre vagy a környezetre, valamint 
figyelemmel a létesítmény helyének a 12. 
cikk (1) bekezdésének d) pontja szerint 
meghatározott állapotára, az üzemeltető 
megteszi az érintett szennyező anyagok 
eltávolítását, kezelését, elszigetelését vagy 
csökkentését célzó szükséges 
intézkedéseket a fenti kockázat 
megszüntetése érdekében.

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett szöveg módosítása.

Módosítás 199
Catherine Soullie

A Tanács álláspontja
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az első albekezdés sérelme nélkül, a 
tevékenység végleges leállítása esetén és 
amennyiben a telephelyen lévő talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés a 
létesítményre vonatkozó engedélynek a …-
tól számított első frissítése előtt végzett, 
engedélyezett üzemeltetői tevékenységből 
eredően jelentős kockázatot jelent az 
emberi egészségre vagy a környezetre, 
valamint figyelemmel a létesítmény 
helyének a 12. cikk (1) bekezdésének d) 
pontja szerint meghatározott állapotára, az 
üzemeltető megteszi az érintett szennyező 

Az első albekezdés sérelme nélkül, a
tevékenység végleges leállítása esetén és 
amennyiben a telephelyen lévő talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződés a 
létesítményre vonatkozó engedélynek a …-
tól (két évvel ezen irányelv hatálybalépését 
követően) számított első frissítése előtt 
végzett, engedélyezett üzemeltetői 
tevékenységből eredően jelentős 
kockázatot jelent az emberi egészségre 
vagy a környezetre, valamint figyelemmel 
a létesítmény helyének a 12. cikk (1) 
bekezdésének d) pontja szerint 
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anyagok eltávolítását, kezelését, 
elszigetelését vagy csökkentését célzó 
szükséges intézkedéseket a fenti kockázat 
megszüntetése érdekében, figyelembe véve 
a telephely aktuális vagy jóváhagyott 
jövőbeli használatát.

meghatározott állapotára, az üzemeltető 
megteszi az érintett szennyező anyagok 
eltávolítását, kezelését, elszigetelését vagy 
csökkentését célzó szükséges 
intézkedéseket a fenti kockázat 
megszüntetése érdekében, figyelembe véve 
a telephely aktuális vagy az illetékes 
hatóság által az eredeti engedély 
megadásakor jóváhagyott jövőbeli 
használatát.

Or. fr

Indokolás

Feltétlenül rá kell mutatni ebben a bekezdésben arra, hogy a területet olyan állapotban kell 
helyreállítani, amely összhangban van a terület jóváhagyott jelenlegi vagy jövőbeli 
használatával, figyelembe véve a környezetet és az emberi egészséget fenyegető kockázatokat.

Módosítás 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

A Tanács álláspontja
22 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Amennyiben az üzemeltetőnek nem 
kötelessége a (2) bekezdésben említett 
alapállapot-jelentés elkészítése, a 
tevékenység végleges leállítása esetén 
megteszi az érintett szennyező anyagok 
eltávolítását, kezelését, elszigetelését vagy 
csökkentését célzó szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
a telephely – figyelembe véve annak 
aktuális vagy jóváhagyott jövőbeli 
használatát – az engedélyezett 
tevékenységekből származó talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződésből eredően 
ne jelentsen jelentős kockázatot az emberi 
egészségre vagy a környezetre, figyelembe 
véve a létesítmény helyének a 12. cikk (1) 
bekezdésének d) pontja szerint 
meghatározott állapotát.

(4) Amennyiben az üzemeltetőnek nem 
kötelessége a (2) bekezdésben említett 
alapállapot-jelentés elkészítése, a 
tevékenység végleges leállítása esetén 
megteszi az érintett szennyező anyagok 
eltávolítását, kezelését, elszigetelését vagy 
csökkentését célzó szükséges 
intézkedéseket legalább olyan mértékben, 
hogy a telephely az engedélyezett 
tevékenységekből származó talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződésből eredően 
ne jelentsen jelentős kockázatot az emberi 
egészségre vagy a környezetre, figyelembe 
véve a létesítmény helyének a 12. cikk (1) 
bekezdésének d) pontja szerint 
meghatározott állapotát.

Or. en
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Indokolás

A Tanács által bevezetett új megfogalmazás módosítása. A helyreállításnak nem a 
„jóváhagyott jövőbeli használat”-on kell alapulnia, mivel a jövőbeli jóváhagyott használatra 
ritkán kerül sor, ha a létesítmény beszünteti a tevékenységét. Azon tagállamok számára, 
amelyek már rendelkeznek nemzeti talajvédelmi jogszabályokkal, lehetővé kell tenni, hogy 
ennél tovább menjenek.

Módosítás 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
22 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4)  Amennyiben az üzemeltetőnek nem 
kötelessége a (2) bekezdésben említett 
alapállapot-jelentés elkészítése, a 
tevékenység végleges leállítása esetén 
megteszi az érintett szennyező anyagok 
eltávolítását, kezelését, elszigetelését vagy 
csökkentését célzó szükséges 
intézkedéseket annak érdekében,
hogy a telephely – figyelembe véve annak 
aktuális vagy jóváhagyott jövőbeli 
használatát – az engedélyezett 
tevékenységekből származó talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződésből eredően 
ne jelentsen jelentős kockázatot az emberi 
egészségre vagy a környezetre, figyelembe 
véve a létesítmény helyének a 12. cikk (1) 
bekezdésének d) pontja szerint 
meghatározott állapotát.

(4) Amennyiben az üzemeltetőnek nem 
kötelessége a (2) bekezdésben említett 
alapállapot-jelentés elkészítése, a 
tevékenység végleges leállítása esetén 
megteszi az érintett szennyező anyagok 
eltávolítását, kezelését, elszigetelését vagy 
csökkentését célzó szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
telephely az engedélyezett 
tevékenységekből származó talaj- és 
felszínalattivíz-szennyeződésből eredően 
ne jelentsen jelentős kockázatot az emberi 
egészségre vagy a környezetre, figyelembe 
véve a létesítmény helyének a 12. cikk (1) 
bekezdésének d) pontja szerint 
meghatározott állapotát.

Or. en

(A Tanács által bevezetett szöveg módosítása.) (EP első olvasat, 25. cikk, (4) bekezdés.)
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Módosítás 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

A Tanács álláspontja
22 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(4a) Ezt a cikket az EUMSz. 191. cikkének 
(2) bekezdésében meghatározott elveknek 
megfelelően kell értelmezni. Ezenkívül a 
tagállamok biztosítják a közvélemény 
megfelelő tájékoztatását, megtéve minden 
szükséges intézkedést az abban 
meghatározott tartalom teljesítésére.

Or. en

Módosítás 203
Christa Klaß

A Tanács álláspontja
23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A két helyszíni szemle közötti időszak 
hosszát az érintett létesítmények környezeti 
kockázatainak szisztematikus értékelése 
alapján kell meghatározni, és az a 
legmagasabb kockázatokat hordozó 
létesítmények esetében nem haladhatja 
meg az egy évet, a legalacsonyabb 
kockázatokat hordozó létesítmények 
esetében pedig a három évet.

A két helyszíni szemle közötti időszak 
hosszát az érintett létesítmények környezeti 
kockázatainak szisztematikus értékelése 
alapján kell meghatározni, és az a 
legmagasabb kockázatokat hordozó 
létesítmények esetében nem haladhatja 
meg az egy évet, a legalacsonyabb 
kockázatokat hordozó létesítmények 
esetében pedig a tíz évet.

Or. xm

Indokolás

A 7. és 8. cikk már meghatározza, hogy a létesítmény üzemeltetőjének tájékoztatnia kell a 
hatóságokat az engedélyben foglalt feltételek teljesítéséről, valamint a balesetekről és az 
engedélyben foglalt feltételek megsértésének eseteiről, így a hatóságok mindig rendelkeznek 
minden vonatkozó információval. A további vizsgálatok csak növelnék a bürokráciát és a 
nemzeti hatóságokra és a gazdálkodókra háruló költségeket. Ezért a legalacsonyabb 
kockázatot hordozó létesítmények esetében elegendő a tízéves időszak.
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Módosítás 204
Esther de Lange

A Tanács álláspontja
23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A két helyszíni szemle közötti időszak 
hosszát az érintett létesítmények környezeti 
kockázatainak szisztematikus értékelése 
alapján kell meghatározni, és az a 
legmagasabb kockázatokat hordozó 
létesítmények esetében nem haladhatja 
meg az egy évet, a legalacsonyabb 
kockázatokat hordozó létesítmények 
esetében pedig a három évet.

A két helyszíni szemle vagy ezzel 
egyenértékű vizsgálati módszer közötti 
időszak hosszát az érintett létesítmények 
környezeti kockázatainak szisztematikus 
értékelése alapján kell meghatározni, és az 
a legmagasabb kockázatokat hordozó 
létesítmények esetében nem haladhatja 
meg az egy évet, a legalacsonyabb 
kockázatokat hordozó létesítmények 
esetében pedig az öt évet.

Or. en

Indokolás

Egyre gyakrabban alkalmazzák az olyan új vizsgálati módszereket, mint a modern 
információs technológiát alkalmazó elektronikus ellenőrzés, és ezek a helyszíni vizsgálatok 
olyan megfelelő alternatíváit jelenthetik, amelyek határt szabhatnak az adminisztratív 
terheknek. 

Módosítás 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

A Tanács álláspontja
23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A két helyszíni szemle közötti időszak 
hosszát az érintett létesítmények környezeti 
kockázatainak szisztematikus értékelése 
alapján kell meghatározni, és az a 
legmagasabb kockázatokat hordozó 
létesítmények esetében nem haladhatja 
meg az egy évet, a legalacsonyabb 
kockázatokat hordozó létesítmények 

A két helyszíni szemle közötti időszak 
hosszát az érintett létesítmények környezeti 
kockázatainak szisztematikus értékelése 
alapján kell meghatározni, és az a 
legmagasabb kockázatokat hordozó 
létesítmények esetében nem haladhatja 
meg az egy évet, a legalacsonyabb 
kockázatokat hordozó létesítmények 
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esetében pedig a három évet. esetében pedig az öt évet.

Or. en

Módosítás 206
Mairead McGuinness

A Tanács álláspontja
23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A két helyszíni szemle közötti időszak 
hosszát az érintett létesítmények környezeti 
kockázatainak szisztematikus értékelése 
alapján kell meghatározni, és az a 
legmagasabb kockázatokat hordozó 
létesítmények esetében nem haladhatja 
meg az egy évet, a legalacsonyabb 
kockázatokat hordozó létesítmények 
esetében pedig a három évet.

A két helyszíni szemle közötti időszak 
hosszát az érintett létesítmények környezeti 
kockázatainak szisztematikus értékelése 
alapján kell meghatározni, és az a 
legmagasabb kockázatokat hordozó 
létesítmények esetében nem haladhatja 
meg az egy évet, a legalacsonyabb 
kockázatokat hordozó létesítmények 
esetében pedig az öt évet.

Or. en

Indokolás

A vizsgálatok gyakorisága, amely a kockázattól függ, és helyszíni szemlék formájában 
történik, aránytalan a mezőgazdasági üzemek számára. A jelenlegi javaslat meghatározza, 
hogy az üzemeltetőnek jelentést kell írnia arról, hogy mennyiben felelt meg az engedélyezési 
eljárásra vonatkozó jogszabályoknak, és haladéktalanul jelentenie kell azok bármifajta 
megsértését. Ezért a hatóságoknak minden fontos információ a birtokukban van. Az alacsony 
kockázatot hordozó létesítmények esetében elegendő az ötévenkénti vizsgálat. A 
kockázatértékelésnek el kell ismernie az olyan rendszereket, mint például a mezőgazdasági 
tanúsítási rendszerek, amelyek rendszeres ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat végeznek.

Módosítás 207
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
23 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Az illetékes hatóságok az ilyen nem 
rutinszerű vizsgálatok elvégzése során 
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előírhatják az üzemeltetőknek, hogy 
tájékoztatást nyújtsanak valamely baleset, 
váratlan esemény vagy az engedélyben 
foglalt feltételeket megsértő eset 
kivizsgálása érdekében, beleértve az 
egészségügyi statisztikákat is.

Or. en

Módosítás 208
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
23 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az uniós környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) való
részvétel.

c) az üzemeltetőnek az uniós 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) való részvétele vagy 
megegyező környezetvédelmi vezetési 
rendszer végrehajtása.

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi vezetési rendszer segítséget jelenthet a terület helyreállításában és a 
szennyező anyagok ellenőrzésében. Az európai uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszer (EMAS) nem az egyetlen létező környezetvédelmi rendszer. Az irányelv 
végrehajtásának megkönnyítése érdekében más hasonló környezetvédelmi vezetési 
rendszereket – mint pl. az ISO-t – is lehetővé kell tenni.

Módosítás 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

A Tanács álláspontja
23 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az uniós környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) való 
részvétel.

c) az uniós környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) vagy más 
akkreditált, rendszeres ellenőrzéseket vagy 
vizsgálatokat végző ágazati megfelelési 
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rendszerekben való részvétel.

Or. en

Módosítás 210
Mairead McGuinness

A Tanács álláspontja
23 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az uniós környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) való 
részvétel.

c) az uniós környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) vagy más 
akkreditált, rendszeres ellenőrzéseket vagy 
vizsgálatokat végző ágazati megfelelési 
rendszerekben való részvétel.

Or. en

Indokolás

A vizsgálatok gyakorisága, amely a kockázattól függ, és helyszíni szemlék formájában 
történik, aránytalan a mezőgazdasági üzemek számára. A jelenlegi javaslat meghatározza, 
hogy az üzemeltetőnek jelentést kell írnia arról, hogy mennyiben felelt meg az engedélyezési 
eljárásra vonatkozó jogszabályoknak, és haladéktalanul jelentenie kell azok bármifajta 
megsértését. Ezért a hatóságoknak minden fontos információ a birtokukban van. Az alacsony 
kockázatot hordozó létesítmények esetében elegendő az ötévenkénti vizsgálat. A 
kockázatértékelésnek el kell ismernie az olyan rendszereket, mint például a mezőgazdasági 
tanúsítási rendszerek, amelyek rendszeres ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat végeznek.

Módosítás 211
Theodoros Skylakakis

A Tanács álláspontja
23 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az uniós környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) való 
részvétel.

c) az uniós környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) vagy más 
egyenértékű, standardizált 
környezetvédelmi vezetési rendszerben
való részvétel.
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Or. en

Indokolás

Európában az egyes ágazatokon belül széles körben alkalmazzák az ISO 14001. globális 
környezetvédelmi vezetési rendszert. Ezért fontos, hogy a jogszabályok más, az EMAS-szal 
egyenértékű standardizált környezetvédelmi vezetési rendszerek használatát is lehetővé 
tegyék.

Módosítás 212
Christofer Fjellner

A Tanács álláspontja
23 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az uniós környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) való 
részvétel.

c) az uniós környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) vagy egy 
azzal egyenértékű, standardizált 
környezetvédelmi vezetési rendszerben
való részvétel.

Or. en

Indokolás

A Tanács azt javasolja, hogy a hatóságok által végzett vizsgálatok gyakorisága vegye 
figyelembe többek között a létesítménynek az EMAS európai környezetvédelmi vezetési 
rendszerben való részvételét.  Számos országban azonban elterjedtebben alkalmaznak olyan 
más környezetvédelmi vezetési rendszereket, mint amilyen az ISO 14001. Az ilyen egyenértékű
környezetvédelmi vezetési rendszerekben való részvételt ugyanúgy el kell ismerni.

Módosítás 213
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
23 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) az uniós környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) való 
részvétel.

c) az uniós környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) vagy az 
ISO 14001. rendszerben való részvétel.
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Or. en

Indokolás

A vizsgálati terv elkészítésekor az EMAS mellett mindenképpen figyelembe kell venni ha az 
üzemeltető az ISO 14001-nek megfelelő vezetési rendszert alkalmaz. Ez a módosítás az 
álláspont és az EP első olvasatbeli 44. módosítása közötti kompromisszumra törekszik. 

Módosítás 214
Marianne Thyssen

A Tanács álláspontja
23 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A jegyzőkönyv tervezetét megküldik az 
érintett üzemeltetőnek és a végleges 
jegyzőkönyvet a helyszíni szemle idejétől 
számított három hónapon belül a 
környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik.

A jegyzőkönyv tervezetét a helyszíni 
szemle idejétől számított három hónapon 
belül megküldik az érintett üzemeltetőnek,
és a végleges jegyzőkönyvet három 
hónappal a helyszíni szemlét követően a 
környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik.

Or. en

Indokolás

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.
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Módosítás 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
24 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

ca) eltérés engedélyezése a 15. cikk (4) 
bekezdésével összhangban.

Or. de

Indokolás

A BAT-tól való eltérések engedélyezésének lehetősége olyannyira fontos, hogy az Aarhusi 
Egyezmény előírásainak megfelelően a közvéleménynek részt kell vennie a döntéshozatali 
folyamatban. 

Módosítás 216
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
24 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Az engedély megadására, 
újraértékelésére vagy frissítésére 
vonatkozó határozat meghozatalát 
követően az illetékes hatóság az a) és a b) 
pont tekintetében az interneten keresztül is 
a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja a 
következő információkat:

(2) Az engedély megadására, 
újraértékelésére vagy frissítésére 
vonatkozó határozat meghozatalát 
követően az illetékes hatóság az a)–f) pont
és a (3) bekezdés tekintetében az interneten 
keresztül is a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátja a következő információkat:

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli 54. módosítás részleges újbóli előterjesztése.
Az információ nyilvánosságra hozatala érdekében azt az interneten teljes egészében 
hozzáférhetővé kell tenni.
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Módosítás 217
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
24 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Az engedély megadására, 
újraértékelésére vagy frissítésére 
vonatkozó határozat meghozatalát 
követően az illetékes hatóság az a) és a b) 
pont tekintetében az interneten keresztül is 
a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja a 
következő információkat:

(2) Az engedély megadására, 
újraértékelésére vagy frissítésére 
vonatkozó határozat meghozatalát 
követően az illetékes hatóság az a)–f) pont
és a (3) bekezdés tekintetében az interneten 
keresztül is a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátja a következő információkat:

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve az Aarhusi Egyezményből kövező kötelezettségeket és az átláthatóság 
fokozására vonatkozó európai parlamenti álláspontot, az interneten közzéteendő 
információkat nem szabadna az a) és b) pontban foglaltakra korlátozni. A polgárok számára 
alapvető fontosságú a dokumentumokhoz való internetes hozzáférés, mivel általában nem 
könnyű számukra a helyi nyilvántartásokhoz való hozzáférés, és az azokba való betekintés 
időszakát jogszabály korlátozza. Ennek megfelelően online hozzáférés nélkül csorbulna a 
szokásos hivatali időben dolgozó polgárok nyilvántartásokhoz való hozzáférési lehetősége, 
ami általában a hivatali órákra korlátozódódik.

Módosítás 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
24 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Az engedély megadására, 
újraértékelésére vagy frissítésére 
vonatkozó határozat meghozatalát 
követően az illetékes hatóság az a) és a b) 
pont tekintetében az interneten keresztül is 
a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja a 
következő információkat:

(2) Az engedély megadására, 
újraértékelésére vagy frissítésére 
vonatkozó határozat meghozatalát 
követően az illetékes hatóság az a), b) és f)
pont tekintetében az interneten keresztül is 
a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja a 
következő információkat:

Or. en
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(Az európai parlamenti első olvasatbeli 54. módosításának részben újbóli előterjesztése.) (EP 
első olvasat, 25. cikk (4) bekezdés.)

Módosítás 219
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
28 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

Ez a fejezet az 50 MW-nál nagyobb teljes
tényleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezésekre vonatkozik, 
függetlenül az azok által használt 
tüzelőanyag jellegétől.

Or. it

Indokolás

Az egészségügyi létesítményeket és a tartalékberendezéseket – amelyek szokásosan a 
ténylegesen felhasznált energián felül 30–50%  tartalék kapacitással rendelkeznek – ki kell 
zárni e rendelkezések hatálya alól.

Módosítás 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
28 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt 20MW-os küszöb újbóli előterjesztése. Elfogadása esetén ez a 
módosítás a teljes szövegre alkalmazandó. A Bizottság hatásvizsgálata alapján a küszöb 
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20MW-ra való csökkentése a legjelentősebb kibocsátásokat célozná meg, és a legfontosabb 
szennyező anyagok költséghatékony csökkentését érné el. A becsült egészségügyi előnyök 1–
2,6 milliárd euróra rúgnának (a környezetvédelmi előnyöket nem számítva).

Módosítás 221
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
30 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Valamennyi olyan engedélynek, amely a 
2001/80/EK irányelv 4. cikkének (4) 
bekezdése szerinti mentességben részesülő 
és 2016. január 1-jét követően üzemelő 
tüzelőberendezést magában foglaló 
telephelyre vonatkozik, olyan feltételeket 
kell tartalmaznia, amelyek biztosítják, 
hogy az e berendezésekből eredő, a 
levegőbe történő kibocsátások nem 
haladják meg az V. melléklet 2. részében 
rögzített kibocsátási határértékeket.

Valamennyi olyan engedélynek, amely a 
2001/80/EK irányelv 4. cikkének (4) 
bekezdése szerinti mentességben részesülő 
és 2016. január 1-jét követően üzemelő 
tüzelőberendezést magában foglaló 
telephelyre vonatkozik, olyan feltételeket 
kell tartalmaznia, amelyek biztosítják, 
hogy az e berendezésekből eredő, a 
levegőbe történő kibocsátások nem 
haladják meg az V. melléklet 1. részében 
rögzített kibocsátási határértékeket.

Or. it

Indokolás

Tekintve, hogy ezek meglévő üzemek, az alkalmazandó kibocsátási határértékek a meglévő 
berendezésekre (V. melléklet, 1. rész) és nem az új berendezésekre (V. melléklet, 2. rész) 
vonatkozók.

Módosítás 222
Inés Ayala Sender

A Tanács álláspontja
30 cikk – 2 bekezdés – 1a - 1c albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

A tagállamok nemzeti kibocsátási 
terveiben foglalt, a 2001/80/EK irányelv 4. 
cikke (6) bekezdésének megfelelően 
jogszerűen létesített tüzelőberendezések 
2016-tól folytathatják e terv alkalmazását 
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a teljes éves kibocsátási szintjüknek az V. 
melléklet 1. részében meghatározott 
kibocsátási határértékek alkalmazásával 
elérendő csökkentésére.
Az e terv hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések mentesülhetnek az V. 
melléklet 1. részében említett kibocsátási 
határértékek vagy adott esetben a 31. 
cikkben említett kéntelenítési arányok 
betartása alól.
Be kell tartani legalább a 
tüzelőberendezésre vonatkozó, 2015. 
december 31-én hatályos engedélyben 
különösen a 2001/80/EK és a 2008/1/EK 
irányelv követelményei szerint 
meghatározott, a kén-dioxidra, a 
nitrogén-oxidokra és a porra vonatkozó 
kibocsátási határértékeket.

Or. en

Módosítás 223
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
30 cikk – 7 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) Amennyiben a tüzelőberendezést 
bővítik, az V. melléklet 2. részében 
meghatározott kibocsátási határértékek a 
létesítmény változtatás által érintett, 
bővített részére vonatkoznak, és a teljes 
tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 
hőteljesítménye arányában állapítják meg 
őket. A tüzelőberendezés olyan 
változtatása esetén, amely 
következményekkel járhat a környezetre 
nézve, és amely a berendezés 50 MW-os 
vagy annál nagyobb névleges bemenő 
hőteljesítményű részét érinti, az V. 
melléklet 2. részében rögzített kibocsátási 
határértékeket a berendezés változtatás 
által érintett részére a teljes 

(7) Amennyiben a tüzelőberendezést 
bővítik, az V. melléklet 2. részében 
meghatározott kibocsátási határértékek a 
létesítmény változtatás által érintett, 
bővített részére vonatkoznak, és a teljes 
tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 
hőteljesítménye arányában állapítják meg 
őket. A tüzelőberendezés olyan 
változtatása esetén, amely 
következményekkel járhat a környezetre 
nézve, és amely a berendezés 20 MW-os 
vagy annál nagyobb névleges bemenő 
hőteljesítményű részét érinti, az V. 
melléklet 2. részében rögzített kibocsátási 
határértékeket a berendezés változtatás 
által érintett részére a teljes 
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tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 
hőteljesítményének arányában kell 
alkalmazni.

tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 
hőteljesítményének arányában kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 57. módosításának visszaállítása. Ezek a berendezések jelentős kibocsátást 
képviselnek, ezért a javaslatnak ezekre is ki kell terjednie, ahogyan azt a Bizottság eredetileg 
javasolta. Az EU ETS irányelv hatályával való összhang érdekében a határt 20 MW-ban kell 
meghatározni.

Módosítás 224
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
30 cikk – 7 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) Amennyiben a tüzelőberendezést 
bővítik, az V. melléklet 2. részében 
meghatározott kibocsátási határértékek a 
létesítmény változtatás által érintett, 
bővített részére vonatkoznak, és a teljes 
tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 
hőteljesítménye arányában állapítják meg 
őket. A tüzelőberendezés olyan 
változtatása esetén, amely 
következményekkel járhat a környezetre 
nézve, és amely a berendezés 50 MW-os 
vagy annál nagyobb névleges bemenő 
hőteljesítményű részét érinti, az V. 
melléklet 2. részében rögzített kibocsátási 
határértékeket a berendezés változtatás 
által érintett részére a teljes 
tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 
hőteljesítményének arányában kell 
alkalmazni.

(7) Amennyiben a tüzelőberendezést 
bővítik, az V. melléklet 2. részében 
meghatározott kibocsátási határértékek a 
létesítmény változtatás által érintett, 
bővített részére vonatkoznak, és a teljes 
tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 
hőteljesítménye arányában állapítják meg 
őket. A tüzelőberendezés olyan 
változtatása esetén, amely 
következményekkel járhat a környezetre 
nézve, és amely a berendezés 50 MW-nál
nagyobb tényleges bemenő 
hőteljesítményű részét érinti, az V. 
melléklet 2. részében rögzített kibocsátási 
határértékeket a berendezés változtatás 
által érintett részére a teljes 
tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 
hőteljesítményének arányában kell 
alkalmazni.

Or. it

Indokolás

Az egészségügyi létesítményeket és a tartalékberendezéseket – amelyek szokásosan a 
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ténylegesen felhasznált energián felül 30–50%  tartalék kapacitással rendelkeznek – ki kell 
zárni e rendelkezések hatálya alól.

Módosítás 225
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
30 cikk – 8 bekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) dízelmotorok a) dízelmotorok és gázmotorok;

Or. en

Indokolás

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex V part 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits.  For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).

Módosítás 226
Theodoros Skylakakis

A Tanács álláspontja
30 cikk – 8 bekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) dízelmotorok a) dízelmotorok nem összekapcsolt, távoli 
területeken és szigeteken;

Or. en

Indokolás

Széles körben elismertek a folyékony tüzelőanyagot használó belső égésű motorok 
(dízelmotorok) működési sajátosságai az elektromosan elszigetelt rendszerekben, mint például 
nem összekapcsolt szigeteken.
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Módosítás 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
30 cikk – 9 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(9) Az alábbi tüzelőberendezések esetében 
az elérhető legjobb technikák alapján a 
Bizottság megvizsgálja, hogy szükséges-e
uniós kibocsátási határértékeket 
megállapítani, valamint az V. 
mellékletben rögzített kibocsátási 
határértékeket módosítani:

törölve

a) a (8) bekezdésben említett 
tüzelőberendezések;

b) kőolaj-finomítókon belüli olyan 
tüzelőberendezések, amelyek a 
nyersolaj finomításából származó 
lepárlási és átalakítási 
maradékanyagokat önmagukban vagy 
más tüzelőanyagokkal együtt, saját 
fogyasztás céljából égetik el, 
figyelembe véve a finomítók 
energiarendszereinek sajátosságait;

c)  a földgáztól eltérő gázokat elégető 
tüzelőberendezések;

d)  vegyipari létesítményeken belüli olyan 
tüzelőberendezések, amelyek folyékony 
termelési maradékanyagot nem 
kereskedelmi tüzelőanyagként, saját 
fogyasztás céljából használnak fel.

A Bizottság 2013. december 31-ig adott 
esetben jogalkotási javaslat kíséretében 
jelentést tesz e vizsgálat eredményéről az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új, felülvizsgálatról szóló cikk törlése. Nem helyénvaló kizárni a 
kőolaj-finomítókat vagy a vegyipart a III. fejezet szerinti határértékek hatálya alól.
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Módosítás 228
Inés Ayala Sender

A Tanács álláspontja
30 cikk – 9 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(9) Az alábbi tüzelőberendezések esetében 
az elérhető legjobb technikák alapján a 
Bizottság megvizsgálja, hogy szükséges-e 
uniós kibocsátási határértékeket 
megállapítani, valamint az V. mellékletben 
rögzített kibocsátási határértékeket 
módosítani:

(9) Az alábbi tüzelőberendezések esetében 
az egyes ágazatokra jellemző elérhető 
legjobb technikák alapján a Bizottság 
megvizsgálja, hogy szükséges-e uniós 
kibocsátási határértékeket megállapítani, 
valamint az V. mellékletben rögzített 
kibocsátási határértékeket módosítani:

Or. en

Módosítás 229
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
30 cikk – 9 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(9) Az alábbi tüzelőberendezések esetében 
az elérhető legjobb technikák alapján a 
Bizottság megvizsgálja, hogy szükséges-e 
uniós kibocsátási határértékeket 
megállapítani, valamint az V. mellékletben 
rögzített kibocsátási határértékeket 
módosítani:

(9) Az alábbi tüzelőberendezések esetében 
az elérhető legjobb technikák alapján –
ahol azok BAT-AEL-ekkel való 
összehangolása érdekében szükséges – a 
Bizottság megvizsgálhatja, hogy 
szükséges-e uniós kibocsátási 
határértékeket megállapítani, valamint az 
V. mellékletben rögzített kibocsátási 
határértékeket módosítani:

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új, felülvizsgálatról szóló cikk módosítása.
Elfogadhatatlan, hogy az olaj- és vegyipar felmentést kaphasson a III. fejezet értelmében 
kötelező kibocsátási határértékek alól; amennyiben a kibocsátási határértékeket ezen 
ágazathoz igazítják, biztosítani kell, hogy az az elérhető legjobb technikáknak megfelelően 
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történjen.

Módosítás 230
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
30 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság 2013. december 31-ig adott 
esetben jogalkotási javaslat kíséretében 
jelentést tesz e vizsgálat eredményéről az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság 2013. december 31-ig adott 
esetben jogalkotási javaslat kíséretében 
jelentést tesz e lehetséges vizsgálat 
eredményéről az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új, felülvizsgálatról szóló cikk módosítása. Elfogadhatatlan, hogy az 
olaj- és vegyipar felmentést kaphasson a III. fejezet értelmében kötelező kibocsátási 
határértékek alól; amennyiben a kibocsátási határértékeket ezen ágazathoz igazítják, 
biztosítani kell, hogy az az elérhető legjobb technikáknak megfelelően történjen.

Módosítás 231
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
30 cikk – 9 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Ezen létesítmények vonatkozásában a 
2001/80/EK irányelv értelmében 
alkalmazandó kibocsátási határértékek 
továbbra is mindaddig alkalmazandók, 
amíg a BAT-referenciadokumentumok 
ezen irányelvnek megfelelő felülvizsgálata 
meg nem történik.

Or. it
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Indokolás

Az átdolgozási javaslat különböző részein utal a 2001/80/EK irányelv szerint meghatározott 
kibocsátási határértékekre. A jogbiztonság érdekében kifejezetten ki kell mondani a közös 
álláspont fenti célját.

Módosítás 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
31. cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

Az olyan hazai szilárd tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezések esetében, amelyek e 
tüzelőanyag jellemzői miatt nem tudják 
betartani a 30. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett, kén-dioxidra 
vonatkozó kibocsátási határértékeket, a 
tagállamok ezek helyett az V. melléklet 5. 
részében rögzített minimális kéntelenítési 
arányokat alkalmazhatják az említett 
melléklet 6. részében foglalt megfelelőségi 
szabályokkal összhangban.

törölve

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új cikk módosítása.

Módosítás 233
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
31. cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

Az olyan hazai szilárd tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezések esetében, amelyek e 
tüzelőanyag jellemzői miatt nem tudják 
betartani a 30. cikk (2) és (3) bekezdésében 
említett, kén-dioxidra vonatkozó 

Az olyan hazai szilárd tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezések esetében, amelyek e 
tüzelőanyag jellemzői miatt nem tudják 
betartani a 30. cikk (2) és (3) bekezdésében 
említett, kén-dioxidra vonatkozó 
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kibocsátási határértékeket, a tagállamok 
ezek helyett az V. melléklet 5. részében 
rögzített minimális kéntelenítési arányokat 
alkalmazhatják az említett melléklet 6. 
részében foglalt megfelelőségi 
szabályokkal összhangban.

kibocsátási határértékeket, legkésőbb 2017. 
december 31-ig a tagállamok ezek helyett 
az V. melléklet 5. részében rögzített 
minimális kéntelenítési arányokat 
alkalmazhatják az említett melléklet 6. 
részében foglalt megfelelőségi 
szabályokkal összhangban és a 72. cikk (4) 
bekezdésének a) pontjában említett 
műszaki jelentés illetékes hatóság általi 
jóváhagyásával.
A Bizottság 2013. december 31-ig értékeli, 
hogy megadható-e az V. melléklet 5. 
részében rögzített minimális kéntelenítési 
arányok alkalmazására vonatkozó 
időtartam meghosszabbítása, figyelembe 
véve különösen az elérhető legjobb 
technikákat és a csökkentett kén-dioxid-
kibocsátásból eredő előnyöket.

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új eltérések módosítása.
A speciális kéntelenítési arányokat alkalmazó létesítményekkel rendelkező tagállamoknak 
műszaki indokolást kell adniuk arról, hogy a szabályos kibocsátási határértékeknek való
megfelelés megvalósíthatatlan.

Módosítás 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

A Tanács álláspontja
32. cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

32. cikk Cikk törölve

Or. en

Indokolás

Az átmeneti nemzeti terv megvalósítása megnövekedett kibocsátást fog eredményezni. Ez a 
rendelkezés versenytorzuláshoz vezethet az Unióban, mivel néhány tüzelőberendezés esetében 
már befektettek az adott kibocsátási határértékeknek való megfelelés érdekében, és azért is, 
mert nem minden tagállamok hajt majd végre átmeneti nemzeti tervet. 
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Módosítás 235
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok a 2016. január 1. és 2020.
december 31. közötti időszak során 
kidolgozhatnak és végrehajthatnak egy 
átmeneti nemzeti tervet, amely azon 
tüzelőberendezésekre vonatkozik, amelyek 
üzemeltetője az első engedélyt 2002. 
november 27. előtt szerezte meg, vagy 
ezen időpont előtt teljes engedélykérelmet 
nyújtott be, feltéve hogy a berendezést 
legkésőbb 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték. A terv a hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések mindegyike 
tekintetében tartalmazza az adott 
berendezésnek a következő szennyező 
anyagok közül egyre vagy többre 
vonatkozó kibocsátását: nitrogén-oxidok, 
kén-dioxid és por. A gázturbinák esetében 
kizárólag az nitrogénoxid-kibocsátás 
tartozik a terv hatálya alá.

(1) A tagállamok a 2016. január 1. és 2023. 
december 31. közötti időszak során 
kidolgozhatnak és végrehajthatnak egy 
átmeneti nemzeti tervet, amely azon 
tüzelőberendezésekre vonatkozik, amelyek 
üzemeltetője az első engedélyt 2002. 
november 27. előtt szerezte meg, vagy 
ezen időpont előtt teljes engedélykérelmet 
nyújtott be, feltéve hogy a berendezést 
legkésőbb 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték. A terv a hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések mindegyike 
tekintetében tartalmazza az adott 
berendezésnek a következő szennyező 
anyagok közül egyre vagy többre 
vonatkozó kibocsátását: nitrogén-oxidok, 
kén-dioxid és por. A gázturbinák esetében 
kizárólag az nitrogénoxid-kibocsátás 
tartozik a terv hatálya alá.

Or. xm

Indokolás

A problémamentes átmenet biztosítása érdekében legjobb lenne, ha az átmeneti nemzeti tervek 
befejezési időpontja 2023 volna.

Módosítás 236
Theodoros Skylakakis

A Tanács álláspontja
32 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok a 2016. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszak során 

(1) A tagállamok a 2016. január 1. és 2022. 
december 31. közötti időszak során 
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kidolgozhatnak és végrehajthatnak egy 
átmeneti nemzeti tervet, amely azon 
tüzelőberendezésekre vonatkozik, amelyek 
üzemeltetője az első engedélyt 2002. 
november 27. előtt szerezte meg, vagy 
ezen időpont előtt teljes engedélykérelmet 
nyújtott be, feltéve hogy a berendezést 
legkésőbb 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték. A terv a hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések mindegyike 
tekintetében tartalmazza az adott 
berendezésnek a következő szennyező 
anyagok közül egyre vagy többre 
vonatkozó kibocsátását: nitrogén-oxidok, 
kén-dioxid és por. A gázturbinák esetében 
kizárólag az nitrogénoxid-kibocsátás 
tartozik a terv hatálya alá.

kidolgozhatnak és végrehajthatnak egy 
átmeneti nemzeti tervet, amely azon 
tüzelőberendezésekre vonatkozik, amelyek 
üzemeltetője az első engedélyt 2002. 
november 27. előtt szerezte meg, vagy 
ezen időpont előtt teljes engedélykérelmet 
nyújtott be, feltéve hogy a berendezést 
legkésőbb 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték. A terv a hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések mindegyike 
tekintetében tartalmazza az adott 
berendezésnek a következő szennyező 
anyagok közül egyre vagy többre 
vonatkozó kibocsátását: nitrogén-oxidok, 
kén-dioxid és por. A gázturbinák esetében 
kizárólag az nitrogénoxid-kibocsátás 
tartozik a terv hatálya alá.

Or. en

Indokolás

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons

Módosítás 237
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok a 2016. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszak során 
kidolgozhatnak és végrehajthatnak egy 
átmeneti nemzeti tervet, amely azon 
tüzelőberendezésekre vonatkozik, amelyek 

(1) A tagállamok a 2016. január 1. és 2018. 
december 31. közötti időszak során 
kidolgozhatnak és végrehajthatnak egy 
átmeneti nemzeti tervet, amely azon 
tüzelőberendezésekre vonatkozik, amelyek 
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üzemeltetője az első engedélyt 2002. 
november 27. előtt szerezte meg, vagy 
ezen időpont előtt teljes engedélykérelmet 
nyújtott be, feltéve hogy a berendezést 
legkésőbb 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték. A terv a hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések mindegyike 
tekintetében tartalmazza az adott 
berendezésnek a következő szennyező 
anyagok közül egyre vagy többre 
vonatkozó kibocsátását: nitrogén-oxidok, 
kén-dioxid és por. A gázturbinák esetében 
kizárólag az nitrogénoxid-kibocsátás 
tartozik a terv hatálya alá.

üzemeltetője az első engedélyt 2002. 
november 27. előtt szerezte meg, vagy 
ezen időpont előtt teljes engedélykérelmet 
nyújtott be, feltéve hogy a berendezést 
legkésőbb 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték. A terv a hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések mindegyike 
tekintetében tartalmazza az adott 
berendezésnek a következő szennyező 
anyagok közül egyre vagy többre 
vonatkozó kibocsátását: nitrogén-oxidok, 
kén-dioxid és por. A gázturbinák esetében 
kizárólag az nitrogénoxid-kibocsátás 
tartozik a terv hatálya alá.

Or. en

Indokolás

Az átmeneti nemzeti tervek alkalmazására az álláspontban előirányzott időszak túl hosszú, és 
gátolná az Unió levegőminőségre vonatkozó – különösen a légszennyezésre vonatkozó 
tematikus stratégiában meghatározott – célkitűzéseinek teljesítését A módosítás elfogadható, 
mivel ez a rendelkezés nem szerepelt a Bizottság által előterjesztett javaslatban.

Módosítás 238
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok a 2016. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszak során 
kidolgozhatnak és végrehajthatnak egy 
átmeneti nemzeti tervet, amely azon 
tüzelőberendezésekre vonatkozik, amelyek 
üzemeltetője az első engedélyt 2002. 
november 27. előtt szerezte meg, vagy 
ezen időpont előtt teljes engedélykérelmet 
nyújtott be, feltéve hogy a berendezést 
legkésőbb 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték. A terv a hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések mindegyike 
tekintetében tartalmazza az adott 

(1) A tagállamok a 2016. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszak során 
kidolgozhatnak és végrehajthatnak egy 
átmeneti nemzeti tervet, amely azon 
tüzelőberendezésekre vonatkozik, amelyek 
üzemeltetője az első engedélyt 2002. 
november 27. előtt szerezte meg, vagy 
ezen időpont előtt teljes engedélykérelmet 
nyújtott be, feltéve hogy a berendezést 
legkésőbb 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték. A terv a hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések mindegyike 
tekintetében tartalmazza az adott 
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berendezésnek a következő szennyező 
anyagok közül egyre vagy többre 
vonatkozó kibocsátását: nitrogén-oxidok, 
kén-dioxid és por. A gázturbinák esetében 
kizárólag az nitrogénoxid-kibocsátás
tartozik a terv hatálya alá.

berendezésnek a következő szennyező 
anyagok közül egyre vagy többre 
vonatkozó kibocsátását: nitrogén-oxidok, 
kén-dioxid* és por. A gázturbinák és a 
gázmotorok esetében kizárólag a
nitrogénoxid- és a szén-monoxid-
kibocsátás tartozik a terv hatálya alá.

Or. en

Indokolás

Az átmeneti nemzeti terveknek a szén-monoxidra is ki kellene terjedniük, miután a gáztüzelésű 
tüzelőberendezésekről szóló irányelvben szén-monoxidra vonatkozó kibocsátási határértékek 
is meg vannak határozva. A nagy tüzelőberendezésekről szóló irányelv a gázmotorokra nem 
terjedt ki. Ha a gázmotorok az új irányelv hatálya alatt maradnak, indokolt, hogy lehetővé 
váljon e létesítmények felvétele is az átmeneti nemzeti tervbe. 

Módosítás 239
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
32 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A 2016. évre vonatkozó határértéket a 
2001/80/EK irányelv III–VII. 
mellékletében megállapított, vonatkozó 
kibocsátási határértékek, vagy adott 
esetben a 2001/80/EK irányelv III. 
mellékletében meghatározott kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 
gázturbinák esetében az e berendezésekre 
vonatkozóan a 2001/80/EK irányelv VI. 
mellékletének B. részében megállapított 
nitrogénoxid-kibocsátási határértéket kell 
alkalmazni. A 2019. és a 2020. évre 
vonatkozó határértéket az ezen irányelv V. 
melléklete 1. részében megállapított, 
vonatkozó kibocsátási határértékek, vagy 
adott esetben az V. melléklete 5. részében 
megállapított, vonatkozó kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 2017. 
és a 2018. évre vonatkozó határértéket a 
2016 és 2019 közötti határértékek lineáris 

A 2016. évre vonatkozó határértéket a 
2001/80/EK irányelv III–VII. 
mellékletében megállapított, vonatkozó 
kibocsátási határértékek, vagy adott 
esetben a 2001/80/EK irányelv III. 
mellékletében meghatározott kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 
gázturbinák esetében az e berendezésekre 
vonatkozóan a 2001/80/EK irányelv VI. 
mellékletének B. részében megállapított 
nitrogénoxid-kibocsátási határértéket kell 
alkalmazni. A 2022. és a 2023. évre 
vonatkozó határértéket az ezen irányelv V. 
melléklete 1. részében megállapított, 
vonatkozó kibocsátási határértékek, vagy 
adott esetben az V. melléklete 5. részében 
megállapított, vonatkozó kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 2017 
és 2021 közötti időszakra vonatkozó 
határértéket a 2016 és 2022 közötti 
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csökkentésével kell meghatározni. határértékek lineáris csökkentésével kell 
meghatározni.

Or. xm

Indokolás

A problémamentes átmenet biztosítása érdekében legjobb lenne, ha az átmeneti nemzeti tervek 
befejezési időpontja 2023 volna.

Módosítás 240
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
32 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A 2016. évre vonatkozó határértéket a 
2001/80/EK irányelv III–VII. 
mellékletében megállapított, vonatkozó 
kibocsátási határértékek, vagy adott 
esetben a 2001/80/EK irányelv III. 
mellékletében meghatározott kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 
gázturbinák esetében az e berendezésekre 
vonatkozóan a 2001/80/EK irányelv VI. 
mellékletének B. részében megállapított 
nitrogénoxid-kibocsátási határértéket kell 
alkalmazni. A 2019. és a 2020. évre 
vonatkozó határértéket az ezen irányelv V. 
melléklete 1. részében megállapított, 
vonatkozó kibocsátási határértékek, vagy 
adott esetben az V. melléklete 5. részében 
megállapított, vonatkozó kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 2017. 
és a 2018. évre vonatkozó határértéket a 
2016 és 2019 közötti határértékek lineáris 
csökkentésével kell meghatározni. 

A 2016. évre vonatkozó határértéket a 
2001/80/EK irányelv III–VII. 
mellékletében megállapított, vonatkozó 
kibocsátási határértékek, vagy adott 
esetben a 2001/80/EK irányelv III. 
mellékletében meghatározott kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 
gázturbinák és a gázmotorok esetében az e 
berendezésekre vonatkozóan a 2001/80/EK 
irányelv VI. mellékletének B. részében 
megállapított nitrogénoxid- és 
szénmonoxid-kibocsátási határértéket kell 
alkalmazni. A 2019. és a 2020. évre 
vonatkozó határértéket az ezen irányelv V. 
melléklete 1. részében megállapított, 
vonatkozó kibocsátási határértékek, vagy 
adott esetben az V. melléklete 5. részében 
megállapított, vonatkozó kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 2017. 
és a 2018. évre vonatkozó határértéket a 
2016 és 2019 közötti határértékek lineáris 
csökkentésével kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

Az átmeneti nemzeti terveknek a szén-monoxidra is ki kellene terjedniük, miután a gáztüzelésű 
tüzelőberendezésekről szóló irányelvben szén-monoxidra vonatkozó kibocsátási határértékek 
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is meg vannak határozva. A nagy tüzelőberendezésekről szóló irányelv a gázmotorokra nem 
terjedt ki. Ha a gázmotorok az új irányelv hatálya alatt maradnak, indokolt, hogy lehetővé 
váljon e létesítmények felvétele is az átmeneti nemzeti tervbe. 

Módosítás 241
Theodoros Skylakakis

A Tanács álláspontja
32 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A 2016. évre vonatkozó határértéket a 
2001/80/EK irányelv III–VII. 
mellékletében megállapított, vonatkozó 
kibocsátási határértékek, vagy adott 
esetben a 2001/80/EK irányelv III. 
mellékletében meghatározott kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 
gázturbinák esetében az e berendezésekre 
vonatkozóan a 2001/80/EK irányelv VI. 
mellékletének B. részében megállapított 
nitrogénoxid-kibocsátási határértéket kell 
alkalmazni. A 2019. és a 2020. évre 
vonatkozó határértéket az ezen irányelv V. 
melléklete 1. részében megállapított, 
vonatkozó kibocsátási határértékek, vagy 
adott esetben az V. melléklete 5. részében 
megállapított, vonatkozó kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 2017. 
és a 2018. évre vonatkozó határértéket a 
2016 és 2019 közötti határértékek lineáris 
csökkentésével kell meghatározni. Az 
átmeneti nemzeti tervben szereplő 
valamely létesítmény bezárása, vagy az a 
tény, hogy már nem tartozik a III. fejezet 
alkalmazási körébe, nem vezethet a terv 
hatálya alá tartozó többi berendezés teljes 
éves kibocsátásának emelkedéséhez.

A 2016. évre vonatkozó határértéket a 
2001/80/EK irányelv III–VII. 
mellékletében megállapított, vonatkozó 
kibocsátási határértékek, vagy adott 
esetben a 2001/80/EK irányelv III. 
mellékletében meghatározott kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 
gázturbinák esetében az e berendezésekre 
vonatkozóan a 2001/80/EK irányelv VI. 
mellékletének B. részében megállapított 
nitrogénoxid-kibocsátási határértéket kell 
alkalmazni. A 2022. évre vonatkozó 
határértéket az ezen irányelv V. melléklete 
1. részében megállapított, vonatkozó 
kibocsátási határértékek, vagy adott 
esetben az V. melléklete 5. részében 
megállapított, vonatkozó kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 2017
és 2021 közötti időszakra vonatkozó 
határértéket a 2016 és 2022 közötti 
határértékek lineáris csökkentésével kell 
meghatározni. Az átmeneti nemzeti tervben 
szereplő valamely létesítmény bezárása, 
vagy az a tény, hogy már nem tartozik a 
III. fejezet alkalmazási körébe, nem 
vezethet a terv hatálya alá tartozó többi 
berendezés teljes éves kibocsátásának 
emelkedéséhez.

Or. en

Indokolás

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
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alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Módosítás 242
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
32 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A 2016. évre vonatkozó határértéket a 
2001/80/EK irányelv III–VII. 
mellékletében megállapított, vonatkozó 
kibocsátási határértékek, vagy adott 
esetben a 2001/80/EK irányelv III. 
mellékletében meghatározott kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 
gázturbinák esetében az e berendezésekre 
vonatkozóan a 2001/80/EK irányelv VI. 
mellékletének B. részében megállapított 
nitrogénoxid-kibocsátási határértéket kell 
alkalmazni. A 2019. és a 2020. évre 
vonatkozó határértéket az ezen irányelv V. 
melléklete 1. részében megállapított, 
vonatkozó kibocsátási határértékek, vagy 
adott esetben az V. melléklete 5. részében 
megállapított, vonatkozó kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 2017. 
és a 2018. évre vonatkozó határértéket a 
2016 és 2019 közötti határértékek lineáris 
csökkentésével kell meghatározni.

A 2016. évre vonatkozó határértéket a 
2001/80/EK irányelv III–VII. 
mellékletében megállapított, vonatkozó 
kibocsátási határértékek, vagy adott 
esetben a 2001/80/EK irányelv III. 
mellékletében meghatározott kéntelenítési 
arányok alapján kell kiszámítani. A 
gázturbinák esetében az e berendezésekre 
vonatkozóan a 2001/80/EK irányelv VI. 
mellékletének B. részében megállapított 
nitrogénoxid-kibocsátási határértéket kell 
alkalmazni. A 2017. és a 2018. évre 
vonatkozó határértéket a 2016 és 2018
közötti határértékek lineáris csökkentésével 
kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

Lásd az álláspont 32. cikkének (1) bekezdését érintő módosításomhoz fűzött indokolást.
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Módosítás 243
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
32 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Az átmeneti nemzeti tervnek 
tartalmaznia kell továbbá a monitoringra és 
jelentéstételre vonatkozó olyan 
rendelkezéseket , amelyek megfelelnek a 
41. cikk b) pontjával összhangban 
megállapított végrehajtási szabályoknak, 
valamint a 2021. január 1-jétől
alkalmazandó kibocsátási határértékek 
időben történő betartásának biztosítását 
célzó, az egyes berendezésekre irányuló 
intézkedéseket.

(4) Az átmeneti nemzeti tervnek 
tartalmaznia kell továbbá a monitoringra és 
jelentéstételre vonatkozó olyan 
rendelkezéseket , amelyek megfelelnek a 
41. cikk b) pontjával összhangban 
megállapított végrehajtási szabályoknak, 
valamint a 2024. január 1-jétől
alkalmazandó kibocsátási határértékek 
időben történő betartásának biztosítását 
célzó, az egyes berendezésekre irányuló 
intézkedéseket.

Or. xm

Indokolás

A problémamentes átmenet biztosítása érdekében legjobb lenne, ha az átmeneti nemzeti tervek 
befejezési időpontja 2023 volna.

Módosítás 244
Jutta Haug

A Tanács álláspontja
32 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

32a. cikk
Az illetékes hatóság az V. melléklet 1., 2., 
4. és 6. részében meghatározottnál több 
tényleges éves üzemórát engedélyezhet 
azon tüzelőberendezések esetében, 
amelyek 2002. november 27. előtt kaptak 
engedélyt, vagy amelyek üzemeltetői ezen 
időpont előtt nyújtottak be teljes 
engedélykérelmet, feltéve, hogy a 
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berendezést legkésőbb 2003. november 27-
ig üzembe helyezték, és olyan szigorúbb 
kibocsátási határértéket alkalmaznak, 
amely éves szinten azonos 
környezetvédelmi szintet eredményez az 
adott szennyező anyag tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ez az eltérés azon üzemeltetők javát szolgálja, akik korai kibocsátáscsökkentő intézkedéseket 
hoztak, és akiket nem indokolt visszamenőlegesen büntetni a szigorúbb kibocsátási 
határértékeknek való megfelelés érdekében végrehajtott beruházásaikért. Az ezen eltérés 
hatálya alá eső létesítmények számára engedélyezni kellene, hogy több tényleges éves 
üzemórán át működjenek, amennyiben azonos környezetvédelmi szintet érnek el. Az eltérés 
megfelel az V. melléklet 1., 2., 4. és 6. részével, valamint az EP 1. olvasatával és az azt 
követően elfogadott álláspontjával. 

Módosítás 245
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
32 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

32 a. cikk
Az illetékes hatóság az V. melléklet 1. és 2. 
részében meghatározottnál több tényleges 
éves üzemórát engedélyezhet azon szilárd 
tüzelőanyagot égető tüzelőberendezések 
esetében, amelyek 2002. november 27. 
előtt kaptak engedélyt, vagy amelyek 
üzemeltetői ezen időpont előtt nyújtottak 
be teljes engedélykérelmet, feltéve, hogy a 
berendezést legkésőbb 2003. november 27-
ig üzembe helyezték, és ...*-ig a 
2001/80/EK és a 2008/1/EK irányelv 
követelményeinek megfelelő, SO2-
kibocsátást csökkentő műszaki intézkedést 
vagy felújítást hajtottak végre. Ezek a 
tüzelőberendezések mentesíthetők az V. 
melléklet 1. és 2. részében található 
táblázatokban említett, kén-dioxidra 
vonatkozó kibocsátási határértékeknek 
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való megfelelés alól. Az e 
tüzelőberendezések engedélyében –
különösen a 2001/80/EK és a 2008/1/EK 
irányelvben foglalt követelményeknek 
megfelelően – megállapított kibocsátási 
határértékeket legalább szinten kell 
tartani, de a kibocsátás legfeljebb 400 
mg/Nm³ lehet.
 _________
* HL: Ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

Or. en

Indokolás

A szilárd tüzelőanyagot égető meglévő létesítményekre vonatkozó eltérést úgy kell 
megállapítani, hogy korai lépéseikért ne büntesse visszamenőleg azokat az üzemeltetőket, akik 
a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó irányelv követelményeivel összhangban időben 
kibocsátáscsökkentő berendezéseket telepítettek vagy újítottak fel. E létesítmények számára 
azonban elő kell írni, hogy legalább a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó irányelv új és 
meglévő létesítmények által a 2001/80/EK irányelv 4. cikkének (1) és (3) bekezdése alapján 
alkalmazandó legszigorúbb kibocsátási határértékét (III. melléklet A. pont) el kell érniük (ez 
400 mg/Nm3-nek felel meg).

Módosítás 246
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
32 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

32a. cikk
Az illetékes hatóság az V. melléklet 1., 2., 
4. és 6. részében meghatározottnál több 
tényleges éves üzemórát engedélyezhet 
azon tüzelőberendezések esetében,
amelyek 2002. november 27. előtt kaptak 
engedélyt, vagy amelyek üzemeltetői ezen 
időpont előtt nyújtottak be teljes 
engedélykérelmet, feltéve, hogy a 
berendezést legkésőbb 2003. november 27-
ig üzembe helyezték, és olyan szigorúbb 
kibocsátási határértéket alkalmaznak, 
amely éves szinten azonos 
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környezetvédelmi szintet eredményez az 
adott szennyező anyag tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az eltéréseket rugalmasabban kell kialakítani, hogy ne büntesse visszamenőleg a korán 
kibocsátáscsökkentő lépéseket tevő üzemeltetőket. Az ezen eltérés hatálya alá eső, már 
szigorúbb kibocsátási határértékeknek megfelelő létesítmények számára engedélyezni kellene, 
hogy több tényleges éves üzemórán át működjenek, amennyiben azonos környezetvédelmi 
szintet érnek el.

Módosítás 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

A Tanács álláspontja
33. cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

33. cikk törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés a verseny torzulását okozhatja a Közösségben, mivel a 
tüzelőberendezéseknek, amelyek e rendelkezés hatályába tartoznak, nem kell a legjobb 
elérhető technikákba befektetniük azért, hogy megfeleljenek a szóban forgó kibocsátási 
értékhatároknak. Emellett veszélyezteti az EU 2020-ra kitűzött környezetvédelmi céljait is (a 
Bizottság „légszennyezésre vonatkozó tematikus stratégiája” az SO2-kibocsátást 82%-kal, az 
NOx-kibocsátást pedig 60%-kal kívánja csökkenteni 2020-ig a 2000. évi szintekhez képest).

Módosítás 248
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
33 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A 2016. január 1. és 2023. december 
31. közötti időszak során a 
tüzelőberendezések az alábbi feltételek 

(1) A 2016. január 1. és 2020. december 
31. közötti időszak során a 
tüzelőberendezések az alábbi feltételek 
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teljesülése esetén mentesülhetnek a 30. 
cikk (2) bekezdésében említett kibocsátási 
határértékek és adott esetben a 31. cikkben 
említett kéntelenítési arányok betartása 
alól, valamint a 32. cikkben említett 
átmeneti nemzeti tervbe történő felvételük 
alól:

teljesülése esetén mentesülhetnek a 30. 
cikk (2) bekezdésében említett kibocsátási 
határértékek és adott esetben a 31. cikkben 
említett kéntelenítési arányok betartása 
alól, valamint a 32. cikkben említett 
átmeneti nemzeti tervbe történő felvételük 
alól:

Or. en

Indokolás

A korlátozott élettartamú tüzelőberendezésekre vonatkozó, az álláspontban előirányzott 
átmeneti időszak túl hosszú, és gátolná az Unió levegőminőségre vonatkozó – különösen a 
légszennyezésre vonatkozó tematikus stratégiában meghatározott – célkitűzéseinek teljesítését 
A módosítás elfogadható, mivel ez a rendelkezés nem szerepelt a Bizottság által előterjesztett 
javaslatban. 

Módosítás 249
Esther de Lange

A Tanács álláspontja
33 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A 2016. január 1. és 2023. december 
31. közötti időszak során a 
tüzelőberendezések az alábbi feltételek 
teljesülése esetén mentesülhetnek a 30. 
cikk (2) bekezdésében említett kibocsátási 
határértékek és adott esetben a 31. cikkben 
említett kéntelenítési arányok betartása 
alól, valamint a 32. cikkben említett 
átmeneti nemzeti tervbe történő felvételük 
alól:

(1) A 2016. január 1. és 2020. december 
31. közötti időszak során a 
tüzelőberendezések az alábbi feltételek 
teljesülése esetén mentesülhetnek a 30. 
cikk (2) bekezdésében említett kibocsátási 
határértékek és adott esetben a 31. cikkben 
említett kéntelenítési arányok betartása 
alól, valamint a 32. cikkben említett 
átmeneti nemzeti tervbe történő felvételük 
alól:

Or. en

Indokolás

A módosítás jobban összhangban van a többi európai célkitűzéssel, például a 
levegőszennyezésre vonatkozó tematikus stratégiával.
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Módosítás 250
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
33 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a tüzelőberendezés üzemeltetője az 
illetékes hatósághoz legkésőbb 2014. 
január 1-jéig benyújtott írásos 
nyilatkozatban vállalja, hogy 2016. január 
1-jétől kezdődően és legkésőbb 2023. 
december 31-ével bezárólag nem 
üzemelteti a berendezést 20 000 üzemórát 
meghaladó időtartamban;

a) a tüzelőberendezés üzemeltetője az 
illetékes hatósághoz legkésőbb 2014. 
január 1-jéig benyújtott írásos 
nyilatkozatban vállalja, hogy 2016. január 
1-jétől kezdődően és legkésőbb 2020. 
december 31-ével bezárólag nem 
üzemelteti a berendezést 20 000 üzemórát 
meghaladó időtartamban;

Or. en

Indokolás

A korlátozott élettartamú tüzelőberendezésekre vonatkozó, az álláspontban előirányzott 
átmeneti időszak túl hosszú, és gátolná az Unió levegőminőségre vonatkozó – különösen a 
légszennyezésre vonatkozó tematikus stratégiában meghatározott – célkitűzéseinek teljesítését 
A módosítás elfogadható, mivel ez a rendelkezés nem szerepelt a Bizottság által előterjesztett 
javaslatban. 

Módosítás 251
Esther de Lange

A Tanács álláspontja
33 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a tüzelőberendezés üzemeltetője az 
illetékes hatósághoz legkésőbb 2014. 
január 1-jéig benyújtott írásos 
nyilatkozatban vállalja, hogy 2016. január 
1-jétől kezdődően és legkésőbb 2023. 
december 31-ével bezárólag nem 
üzemelteti a berendezést 20 000 üzemórát 
meghaladó időtartamban;

a) a tüzelőberendezés üzemeltetője az 
illetékes hatósághoz legkésőbb 2014. 
január 1-jéig benyújtott írásos 
nyilatkozatban vállalja, hogy 2016. január 
1-jétől kezdődően és legkésőbb 2020. 
december 31-ével bezárólag nem 
üzemelteti a berendezést 20 000 üzemórát 
meghaladó időtartamban;

Or. en
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Indokolás

A módosítás jobban összhangban van a többi európai célkitűzéssel, például a 
levegőszennyezésre vonatkozó tematikus stratégiával.

Módosítás 252
Theodoros Skylakakis

A Tanács álláspontja
33 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a tüzelőberendezés üzemeltetője az 
illetékes hatósághoz legkésőbb 2014. 
január 1-jéig benyújtott írásos 
nyilatkozatban vállalja, hogy 2016. január 
1-jétől kezdődően és legkésőbb 2023. 
december 31-ével bezárólag nem 
üzemelteti a berendezést 20 000 üzemórát 
meghaladó időtartamban;

a) a tüzelőberendezés üzemeltetője az 
illetékes hatósághoz legkésőbb 2014. 
január 1-jéig benyújtott írásos 
nyilatkozatban vállalja, hogy 2016. január 
1-jétől kezdődően és legkésőbb 2023. 
december 31-ével bezárólag nem 
üzemelteti a berendezést 30 000 üzemórát 
meghaladó időtartamban;

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett eltérések nagyon fontosak az energiaellátás biztonsága 
szempontjából a 2016–2023 közötti kritikus időszak során, amikor ezzel egyidejűleg a „zöld 
csomag” célkitűzéseit is meg kell valósítani. A meglévő egységek eltérés alá eső üzemóráinak 
számát általános esetekben 30 000-re kellene növelni 2016.01.01 és 2023.12.31. között, hogy 
garantálható legyen az energiaellátás biztonsága, figyelembe véve, hogy ezek az 
alapterhelésű egységek műszaki korlátok mellett működnek (a minimális műszaki terhelés 
alatt vagy gyakran változó terheléssel nem képesek működni).

Módosítás 253
Theodoros Skylakakis

A Tanács álláspontja
33 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A több, mint 1500 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítménnyel rendelkező
olyan tüzelőberendezések esetében, 

(4) Az olyan tüzelőberendezések esetében, 
amelyek 5800 kJ/kg-nál kisebb nettó 
fűtőértékkel bíró, 45 tömegszázaléknál 
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amelyek 1986. december 31. előtt kezdték 
meg működésüket, és amelyek 5800 kJ/kg-
nál kisebb nettó fűtőértékkel bíró, 45 
tömegszázaléknál nagyobb 
nedvességtartalmú, 60 tömegszázaléknál 
nagyobb kombinált nedvesség- és 
hamutartalmú és a hamuban 10%-nál 
nagyobb kalciumoxid-tartalmú hazai 
szilárd tüzelőanyagot égetnek, az (1) 
bekezdés a) pontjában említett üzemórák 
száma 32 000 óra.

nagyobb nedvességtartalmú, 60 
tömegszázaléknál nagyobb kombinált 
nedvesség- és hamutartalmú és a hamuban 
10%-nál nagyobb kalciumoxid-tartalmú 
hazai szilárd tüzelőanyagot égetnek, az (1) 
bekezdés a) pontjában említett üzemórák 
száma 50 000 óra.

Or. en

Indokolás

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the 'green package' 
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) and 50.000 (specific case for indigenous solid fuel of very 
poor quality) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy supply is guaranteed, 
taking into account of the fact, that such base load Units operate under technical restrictions 
(they are not able to operate below the minimum technical load or in frequently varying 
loads).

Módosítás 254
Antonio Masip Hidalgo

A Tanács álláspontja
33 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(4a) A több mint 900 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítménnyel rendelkező 
olyan tüzelőberendezések esetében, 
amelyek 1975. december 31. előtt kezdték 
meg működésüket, és amelyek vasipari 
eljárásokból származó, alacsony 
fűtőértékű gázkeveréket és szenet égetnek 
oly módon, hogy a szénből származó 
energia 1,5-szerese a gázból származó 
energiának, az (1) bekezdés a) pontjában 
említett üzemórák száma 32 000 óra.

Or. en
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Módosítás 255
Inés Ayala Sender

A Tanács álláspontja
33 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(4a) A több mint 900 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítménnyel rendelkező 
olyan tüzelőberendezések esetében, 
amelyek első működési engedélyüket 
1987. július 1. után kapták meg, és 
amelyek vasipari eljárásokból származó 
alacsony fűtőértékű gázkeveréket és 
szenet égetnek oly módon, hogy a szénből 
származó energia 1,5-szöröse a gázból 
származó energiának, az (1) bekezdés a) 
pontjában említett üzemórák száma 32 
óra.

Or. en

Módosítás 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) 2023. december 31-ig a 
tüzelőberendezések az alábbi feltételek 
teljesülése esetén mentességet kaphatnak a 
30. cikk (2) bekezdésében említett 
kibocsátási határértékek és a 31. cikkben 
említett kéntelenítési arányok teljesítése 
alól:

(1) 2018. december 31-ig a 
tüzelőberendezések az alábbi feltételek 
teljesülése esetén mentességet kaphatnak a 
30. cikk (2) bekezdésében említett 
kibocsátási határértékek és a 31. cikkben 
említett kéntelenítési arányok teljesítése 
alól:

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új cikk módosítása.
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Módosítás 257
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) 2023. december 31-ig a 
tüzelőberendezések az alábbi feltételek 
teljesülése esetén mentességet kaphatnak a 
30. cikk (2) bekezdésében említett 
kibocsátási határértékek és a 31. cikkben 
említett kéntelenítési arányok teljesítése 
alól:

(1) 2020. december 31-ig a 
tüzelőberendezések az alábbi feltételek 
teljesülése esetén mentességet kaphatnak a 
30. cikk (2) bekezdésében említett 
kibocsátási határértékek és a 31. cikkben 
említett kéntelenítési arányok teljesítése 
alól:

Or. en

Indokolás

A korlátozott élettartamú tüzelőberendezésekre vonatkozó, az álláspontban előirányzott 
átmeneti időszak túl hosszú, és alkalmazásának hatálya túlzottan széleskörű. Ez a rendelkezés 
gátolná az Unió levegőminőségre vonatkozó – különösen a légszennyezésre vonatkozó 
tematikus stratégiában (a CAFE programban) meghatározott – célkitűzéseinek teljesítését. A 
módosítás elfogadható, mivel ez a rendelkezés nem szerepelt a Bizottság által előterjesztett 
javaslatban. 

Módosítás 258
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
35 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a tüzelőberendezés teljes névleges 
bemenő hőteljesítménye nem haladja meg 
a 200 MW-ot;

a) központi fűtési rendszerek esetében a 
tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 
hőteljesítménye nem haladja meg a 200 
MW-ot, valamint a hasznos hőigényen 
alapuló kapcsolt energiatermelés belső 
energiapiacon való támogatásáról szóló, 
2004. február 11-i 2004/8/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezéseinek megfelelően a nagy 
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hatásfokú CHP-létesítmények esetében;
____
1 HL L 52., 2004.2.21., 50. o.

Or. it

Indokolás

A központi hőtermelés vonatkozásában figyelembe kell venni azt is, hogy a CHP-létesítmények 
annyiban különböznek más tüzelőberendezésektől, hogy nagy hatásfokúak (amint azt a 2002–
2012. közötti időszakra szóló hatodik környezetvédelmi cselekvési program is elismeri), így 
kibocsátásuk is alacsonyabb. Következésképpen a kapcsolt energiatermelés előmozdítása 
érdekében a központi fűtésre szolgáló berendezésekkel azonos bánásmódot kell alkalmazni az 
összes CHP-rendszerrel szemben.

Módosítás 259
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
35 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a tüzelőberendezés teljes névleges 
bemenő hőteljesítménye nem haladja meg 
a 200 MW-ot;

a) a tüzelőberendezés teljes névleges 
bemenő hőteljesítménye nem haladja meg 
a 150 MW-ot;

Or. en

Indokolás

A korlátozott élettartamú tüzelőberendezésekre vonatkozó, az álláspontban előirányzott 
átmeneti időszak túl hosszú, és alkalmazásának hatálya túlzottan széleskörű. Ez a rendelkezés 
gátolná az Unió levegőminőségre vonatkozó – különösen a légszennyezésre vonatkozó 
tematikus stratégiában (a CAFE programban) meghatározott – célkitűzéseinek teljesítését. A 
módosítás elfogadható, mivel ez a rendelkezés nem szerepelt a Bizottság által előterjesztett 
javaslatban. 
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Módosítás 260
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
35 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) a berendezés öt év mozgó átlagában 
számított hasznos hőtermelésének legalább 
50%-át közszolgáltatási távfűtési 
hálózatban, gőz vagy forró víz formájában 
használják fel; valamint

c) a berendezés öt év mozgó átlagában 
számított hasznos hőtermelésének legalább 
50%-át közszolgáltatási távfűtési 
hálózatban vagy más, CHP alapú 
közüzemi létesítményben, gőz vagy forró 
víz formájában használják fel; valamint

Or. it

Indokolás

A központi hőtermelés vonatkozásában figyelembe kell venni azt is, hogy a CHP-létesítmények 
annyiban különböznek más tüzelőberendezésektől, hogy nagy hatásfokúak (amint azt a 2002–
2012. közötti időszakra szóló hatodik környezetvédelmi cselekvési program is elismeri), így 
kibocsátásuk is alacsonyabb. Következésképpen a kapcsolt energiatermelés előmozdítása 
érdekében a központi fűtésre szolgáló berendezésekkel azonos bánásmódot kell alkalmazni az 
összes CHP-rendszerrel szemben.

Módosítás 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
35 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Tanács álláspontja Módosítás

d) 2023. december 31-ig betartják legalább 
a 2015. december 31-én hatályos 
engedélyben különösen a 2001/80/EK és a 
2008/1/EK irányelv követelményei szerint 
meghatározott, a kén-dioxidra, a nitrogén-
oxidokra és a porra vonatkozó kibocsátási 
határértékeket.

d) 2018. december 31-ig betartják legalább 
a 2015. december 31-én hatályos 
engedélyben különösen a 2001/80/EK és a 
2008/1/EK irányelv követelményei szerint 
meghatározott, a kén-dioxidra, a nitrogén-
oxidokra és a porra vonatkozó kibocsátási 
határértékeket.

Or. en
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Indokolás

A Tanács által bevezetett új cikk módosítása.

Módosítás 262
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
35 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Tanács álláspontja Módosítás

d) 2023. december 31-ig betartják legalább 
a 2015. december 31-én hatályos 
engedélyben különösen a 2001/80/EK és a 
2008/1/EK irányelv követelményei szerint 
meghatározott, a kén-dioxidra, a nitrogén-
oxidokra és a porra vonatkozó kibocsátási 
határértékeket.

d) 2015. december 31-ig betartják legalább 
a 2015. december 31-én hatályos 
engedélyben különösen a 2001/80/EK és a 
2008/1/EK irányelv követelményei szerint 
meghatározott, a kén-dioxidra, a nitrogén-
oxidokra és a porra vonatkozó kibocsátási 
határértékeket.

Or. en

Indokolás

A korlátozott élettartamú tüzelőberendezésekre vonatkozó, az álláspontban előirányzott 
átmeneti időszak túl hosszú, és alkalmazásának hatálya túlzottan széleskörű. Ez a rendelkezés 
gátolná az Unió levegőminőségre vonatkozó – különösen a légszennyezésre vonatkozó 
tematikus stratégiában (a CAFE programban) meghatározott – célkitűzéseinek teljesítését. A
módosítás elfogadható, mivel ez a rendelkezés nem szerepelt a Bizottság által előterjesztett 
javaslatban. 

Módosítás 263
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
35 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Az egyes tagállamok legkésőbb 2016. 
január 1-ig megküldik a Bizottságnak az 
(1) bekezdés hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések jegyzékét, beleértve a 
teljes névleges bemenő hőteljesítményre, a 
használt tüzelőanyag-fajtákra, valamint a 

(2) Az egyes tagállamok legkésőbb 2016. 
január 1-ig megküldik a Bizottságnak az 
(1) bekezdés hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések jegyzékét, beleértve a 
teljes névleges bemenő hőteljesítményre, a 
használt tüzelőanyag-fajtákra, valamint a 
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kén-dioxid, a nitrogén-oxidok és a por 
kibocsátási határértékeire vonatkozó 
információkat. Ezenkívül a tagállamok az 
(1) bekezdés hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések tekintetében az (1) 
bekezdésben említett időszak alatt évente 
tájékoztatják a Bizottságot a távfűtés 
céljából közszolgáltatási hálózatba gőz 
vagy forró víz formájában 
továbbított hasznos hőtermelésnek az 
egyes tüzelőberendezésekre vonatkozó, az 
előző öt év mozgó átlagában kifejezett 
arányáról.

kén-dioxid, a nitrogén-oxidok és a por 
kibocsátási határértékeire vonatkozó 
információkat. Ezenkívül a tagállamok az 
(1) bekezdés hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések tekintetében az (1) 
bekezdésben említett időszak alatt évente 
tájékoztatják a Bizottságot a távfűtés 
céljából közszolgáltatási hálózatba vagy 
más, CHP alapú közüzemi létesítménybe
gőz vagy forró víz formájában 
továbbított hasznos hőtermelésnek az 
egyes tüzelőberendezésekre vonatkozó, az 
előző öt év mozgó átlagában kifejezett 
arányáról.

Or. it

Indokolás

A központi hőtermelés vonatkozásában figyelembe kell venni azt is, hogy a CHP-létesítmények 
annyiban különböznek más tüzelőberendezésektől, hogy nagy hatásfokúak (amint azt a 2002–
2012. közötti időszakra szóló hatodik környezetvédelmi cselekvési program is elismeri), így 
kibocsátásuk is alacsonyabb. Következésképpen a kapcsolt energiatermelés előmozdítása 
érdekében a központi fűtésre szolgáló berendezésekkel azonos bánásmódot kell alkalmazni az 
összes CHP-rendszerrel szemben.

Módosítás 264
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
36. cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

36. cikk
A szén-dioxid geológiai tárolása

törölve

(1) A tagállamok kötelesek biztosítani, 
hogy a legalább 300 MW névleges 
elektromos teljesítményű valamennyi 
olyan tüzelőberendezés üzemeltetője, 
amelyre a szén-dioxid geológiai 
tárolásáról szóló, 2009. április 23-i 
2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatálybalépését követően adtak ki 
eredeti építési engedélyt vagy – ilyen 
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eljárás hiányában – eredeti működési 
engedélyt, értékelje, hogy teljesülnek-e az 
alábbi feltételek:
 a) megfelelő tárolóhelyek állnak 
rendelkezésre;
b) a szállítás műszaki és gazdasági 
szempontból megvalósítható;
c) a szén-dioxid leválasztásához szükséges 
átalakítások műszaki és gazdasági 
szempontból megvalósíthatók.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek 
teljesülése esetén az illetékes hatóságnak 
biztosítania kell, hogy a telephelyen 
megfelelő helyet különítsenek el a szén-
dioxid leválasztásához és sűrítéséhez 
szükséges berendezések számára. Az 
illetékes hatóságnak arra vonatkozó 
döntését, hogy teljesülnek-e a feltételek, az 
(1) bekezdésben említett értékelés, 
valamint a rendelkezésre álló egyéb –
különösen a környezet és az emberi 
egészség védelmével kapcsolatos –
információk alapján kell meghoznia.

Or. it

Indokolás

A már hatályban levő más irányelvekkel való átfedést el kell kerülni.

Módosítás 265
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
38 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

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

(1) A tagállamok az V. melléklet 3. 
részének megfelelően gondoskodnak arról, 
hogy elvégezzék a légszennyező anyagok 
kibocsátásának ellenőrzését. A biztosított 
információkról a tagállamok összefoglalót 
készítenek, és azt a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátják.
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Or. en

Módosítás 266
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
40 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(3a) Az e cikkben foglalt számítási 
módszerek nem alkalmazandók a 30. cikk 
(2) bekezdésében említett, acélgyártásból 
származó hulladékgázokat felhasználó, 
vegyes tüzelésű tüzelőberendezésekre. 
Ezekre a létesítményekre a 14. cikk (6) 
bekezdését kell alkalmazni.

Or. it

Indokolás

A hulladékgázok ilyen típusú létesítményekben kifejtett nyomása miatt a 40. cikkben 
meghatározott számítási kritériumok nem alkalmazhatók. Ezért ezekre a 14. cikk (6) 
bekezdését kell alkalmazni. 

Módosítás 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

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

A Tanács álláspontja Módosítás

Az olyan hazai szilárd tüzelőanyagot égető 
hulladék-együttégető tüzelőberendezések 
esetében, amelyek e tüzelőanyag jellemzői 
miatt nem tudják betartani a VI. melléklet 
4. részében említett, kén-dioxidra 
vonatkozó kibocsátási határértékeket, a 
tagállamok ezek helyett az V. melléklet 5. 
részében rögzített minimális kéntelenítési 
arányokat alkalmazhatják az említett 
melléklet 6. részében foglalt megfelelőségi 
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szabályokkal összhangban.

Or. de

Indokolás

A 2000/76/EK és a 2001/80/EK irányelv szerint a hulladék együttégetése engedélyezett olyan 
tüzelőberendezésekben, amelyek magas kéntartalmú hazai tüzelőanyagokat használnak fel. A 
Tanács közös álláspontja lehetővé teszi a magas kéntartalmú szén felhasználását is, noha nem 
az együttégető művekben. Az erőforrásokkal való takarékoskodás és az egyenlő bánásmód 
alapján lehetővé kellene tenni a magas kéntartalmú szén együttégető művekben történő – az 
V. mellékletben meghatározott kéntelenítési feltételek betartásával való – felhasználását is.

Módosítás 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
72 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az ezen irányelv végrehajtására, a 
kibocsátásokkal és egyéb szennyezési 
formákkal, a kibocsátási határértékekkel, 
az elérhető legjobb technikáknak a 14 és 
15. cikknek megfelelő alkalmazásával, 
valamint a 27. cikkel összhangban az új 
keletű technikák kifejlesztése és 
alkalmazása terén elért eredményekkel 
kapcsolatos reprezentatív adatokra 
vonatkozó információkat a Bizottság 
rendelkezésére bocsássák. A tagállamok 
ezen információkat elektronikus 
formátumban hozzáférhetővé teszik.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az ezen irányelv végrehajtására, a 
kibocsátásokkal és egyéb környezeti 
hatásokkal, a kibocsátási határértékekkel, 
az elérhető legjobb technikáknak a 14 és 
15. cikknek megfelelő alkalmazásával, a 
15. cikk (4) bekezdésével összhangban 
engedélyezett eltérésekkel, valamint a 27. 
cikkel összhangban az új keletű technikák 
kifejlesztése és alkalmazása terén elért 
eredményekkel kapcsolatos reprezentatív 
adatokra vonatkozó információkat a 
Bizottság rendelkezésére bocsássák.

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

Or. en
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Módosítás 269
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
72 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az ezen irányelv végrehajtására, a 
kibocsátásokkal és egyéb szennyezési 
formákkal, a kibocsátási határértékekkel, 
az elérhető legjobb technikáknak a 14 és 
15. cikknek megfelelő alkalmazásával, 
valamint a 27. cikkel összhangban az új 
keletű technikák kifejlesztése és 
alkalmazása terén elért eredményekkel 
kapcsolatos reprezentatív adatokra 
vonatkozó információkat a Bizottság 
rendelkezésére bocsássák. A tagállamok 
ezen információkat elektronikus 
formátumban hozzáférhetővé teszik.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az ezen irányelv végrehajtására, a 
kibocsátásokkal és egyéb szennyezési 
formákkal, a kibocsátási határértékekkel, 
az elérhető legjobb technikáknak a 14 és 
15. cikknek megfelelő alkalmazásával, a 
15. cikk (4) bekezdésével összhangban 
engedélyezett eltérésekkel, valamint a 27. 
cikkel összhangban az új keletű technikák 
kifejlesztése és alkalmazása terén elért 
eredményekkel kapcsolatos reprezentatív 
adatokra vonatkozó információkat a 
Bizottság rendelkezésére bocsássák. A 
tagállamok ezen információkat 
elektronikus formátumban hozzáférhetővé 
teszik.

Or. it

Indokolás

Az illetékes hatóságok által a 15. cikknek megfelelően engedélyezett eltérésekről a szerves 
oldószereket használó létesítményeket érintő 59. cikk (4) bekezdésével összhangban a 
visszaélések megelőzése érdekében értesíteni kell a Bizottságot.

Módosítás 270
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
72 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az ezen irányelv végrehajtására, a 
kibocsátásokkal és egyéb szennyezési 
formákkal, a kibocsátási határértékekkel, 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az ezen irányelv végrehajtására, a 
kibocsátásokkal és egyéb szennyezési 
formákkal, a kibocsátási határértékekkel, 
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az elérhető legjobb technikáknak a 14 és 
15. cikknek megfelelő alkalmazásával, 
valamint a 27. cikkel összhangban az új 
keletű technikák kifejlesztése és 
alkalmazása terén elért eredményekkel 
kapcsolatos reprezentatív adatokra 
vonatkozó információkat a Bizottság 
rendelkezésére bocsássák. A tagállamok 
ezen információkat elektronikus 
formátumban hozzáférhetővé teszik.

az elérhető legjobb technikáknak a 14 és 
15. cikknek megfelelő alkalmazásával,
különösen a mentességeknek a 15. cikk 
(4) bekezdésével összhangban történő 
engedélyezésével, valamint a 27. cikkel 
összhangban az új keletű technikák 
kifejlesztése és alkalmazása terén elért 
eredményekkel kapcsolatos reprezentatív 
adatokra vonatkozó információkat a 
Bizottság rendelkezésére bocsássák. A 
tagállamok ezen információkat 
elektronikus formátumban hozzáférhetővé 
teszik.

Or. en

Módosítás 271
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
72 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a 31. cikk hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések esetében a felhasznált 
hazai szilárd tüzelőanyag kéntartalmának 
átlaga, valamint az elért kéntelenítési arány 
átlaga minden egyes hónapra vonatkozóan; 
valamint

a) a 31. cikk hatálya alá tartozó 
tüzelőberendezések esetében a 33. cikk (2) 
és (3) bekezdésében említett kibocsátási 
határértékeknek való megfelelés 
megvalósíthatatlanságának műszaki 
indokolása, a felhasznált hazai szilárd 
tüzelőanyag kéntartalmának átlaga, 
valamint az elért kéntelenítési arány átlaga 
minden egyes hónapra vonatkozóan; 
valamint

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új eltérések módosítása. A speciális kéntelenítési arányokat 
alkalmazó létesítményekkel rendelkező tagállamoknak műszaki indokolást kell adniuk arról, 
hogy a szabályos kibocsátási határértékeknek való megfelelés megvalósíthatatlan.
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Módosítás 272
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
72 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) azon tüzelőberendezések esetében, 
amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát 
tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 
üzemóránál, az üzemórák éves száma.

b) azon tüzelőberendezések esetében, 
amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát 
tekintve nem üzemelnek többet évi 3 000
üzemóránál, az üzemórák éves száma.

Or. it

Indokolás

Véleményünk szerint évi 3000 üzemóra a termelési csúcsokat lefedve reprezentatívabb ezen 
erőművek vonatkozásában.

Módosítás 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

A Tanács álláspontja
73 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A Bizottság 2012. december 31-ig 
megvizsgálja, hogy szükséges-e 

törölve

a) az alábbiakból származó kibocsátások 
ellenőrzése:
i. a tüzelőanyagoknak a kevesebb, mint 50 
MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű létesítményekben történő 
elégetése; 
ii. intenzív szarvasmarhatartás; valamint 
iii. trágya szántóföldi kijuttatása; valamint
b) az I. mellékletben meghatározni az 
alábbiakat:
i. a különböző baromfifajok tartása 
tekintetében differenciált kapacitási 
küszöbök;
ii. különböző fajba tartozó állatok 
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ugyanazon létesítményben történő 
együttes tartása esetén kapacitási 
küszöbök.
A Bizottság, jelentést tesz e vizsgálat 
eredményéről az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, adott esetben jogalkotási 
javaslat kíséretében.

Or. en

Módosítás 274
Mairead McGuinness

A Tanács álláspontja
73 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A Bizottság 2012. december 31-ig 
megvizsgálja, hogy szükséges-e 

törölve

a) az alábbiakból származó kibocsátások 
ellenőrzése:
i. a tüzelőanyagoknak a kevesebb, mint 50 
MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű létesítményekben történő 
elégetése; 
ii. intenzív szarvasmarhatartás; valamint 
iii. trágya szántóföldi kijuttatása; valamint
b) az I. mellékletben meghatározni az 
alábbiakat:
i. a különböző baromfifajok tartása 
tekintetében differenciált kapacitási 
küszöbök;
ii. különböző fajba tartozó állatok 
ugyanazon létesítményben történő 
együttes tartása esetén kapacitási 
küszöbök.
A Bizottság, jelentést tesz e vizsgálat 
eredményéről az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, adott esetben jogalkotási 
javaslat kíséretében.
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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.

Módosítás 275
Christa Klaß

A Tanács álláspontja
73 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A Bizottság 2012. december 31-ig 
megvizsgálja, hogy szükséges-e 

törölve

a) az alábbiakból származó kibocsátások 
ellenőrzése:
i. a tüzelőanyagoknak a kevesebb, mint 50 
MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű létesítményekben történő 
elégetése; 
ii. intenzív szarvasmarhatartás; valamint 
iii. trágya szántóföldi kijuttatása; valamint
b) az I. mellékletben meghatározni az 
alábbiakat:
i. a különböző baromfifajok tartása 
tekintetében differenciált kapacitási 
küszöbök;
ii. különböző fajba tartozó állatok 
ugyanazon létesítményben történő 
együttes tartása esetén kapacitási 
küszöbök.
A Bizottság, jelentést tesz e vizsgálat 
eredményéről az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, adott esetben jogalkotási 
javaslat kíséretében.

Or. xm
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Indokolás

A gázturbinák nem minden esetben üzemeltethetők földgázzal, viszont alkalmasnak kell 
lenniük folyékony tüzelőanyaggal való működtetésre. Ez fontos akkor, ha a földgáz nem áll 
rendelkezésre. A javasolt határértékek még a legmodernebb technológia használatával is csak 
úgy érhetők el, ha aránytalanul sok édesvizet és ammóniát alkalmaznak. A Tanács által 
javasolt határértékek nem felelnek meg a nagy tüzelőberendezésekről szóló irányelvben 
szereplőknek, amely irányelv értelmében a mért NOx-kibocsátásnak 120 és 350 mg/Nm3 közé 
kell esniük.  

Módosítás 276
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
73 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i alpont

A Tanács álláspontja Módosítás

i. a tüzelőanyagoknak a kevesebb, mint 50 
MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű létesítményekben történő 
elégetése;

törölve

Or. it

Indokolás

Az 50 MW-nál kisebb bemenő hőteljesítményű létesítmények nem okoznak jelentős 
kibocsátást. Emellett vonatkozó BAT-referenciadokumentumok sem léteznek.

Módosítás 277
Marianne Thyssen

A Tanács álláspontja
73 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii alpont

A Tanács álláspontja Módosítás

ii. intenzív szarvasmarhatartás; valamint törölve

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítő felülvizsgálati záradék szükségtelen.  Amennyiben a jövőben szükség lenne 
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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. 

Módosítás 278
Marianne Thyssen

A Tanács álláspontja
73 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii alpont

A Tanács álláspontja Módosítás

iii. trágya szántóföldi kijuttatása; valamint 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. A 
nitrátokról szóló irányelv tagállami szintű végrehajtása már korlátozó, kidolgozott politikát 
hozott létre a szerves trágya használatára vonatkozóan.

Módosítás 279
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
73 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii a - iii d alpontok (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

iiia. az I. melléklet 2.1. és 2.2. pontjában 
említett tevékenységeket folytató 
létesítmények, különös tekintettel a 
dioxinokra és furánokra; valamint
iiib. az I. melléklet 1.1. és 1.2. pontjában 
említett tevékenységeket folytató 
létesítmények, különös tekintettel a 
higanyra; valamint
iiic. az I. melléklet 2.1., 2.2., 2.3. és 2.4. 
pontjában említett tevékenységeket 
folytató létesítményekre, különös 
tekintettel a nehézfémekre és 
vegyületeikre, mint az arzén, a kadmium, 
a króm, a cianidok, az ólom, a nikkel, a 
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réz;  a dioxinok és a furánok, a perfluor-
karbonok, a fenolok, a policiklusos 
aromás szénhidrogének és a kén-
hexafluorid; valamint
iiid. az I. melléklet hatálya alá tartozó 
összes többi olyan létesítmény, amellyel 
összefüggésben a 2007-es jelentési év 
szerinti európai szennyezőanyag-
kibocsátási és -szállítási nyilvántartásban 
megállapították, hogy az adott I. melléklet 
szerinti tevékenység az I. melléklet szerinti 
tevékenységekből származó teljes 
kibocsátás legalább [20%-át] adja. 

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új szöveg módosítása. Az európai biztonsági háló minimális 
védelmet biztosít a BAT folyamatosan gyenge végrehajtási aránya ellen. Elengedhetetlen, 
hogy a Bizottság felmérje az I. melléklet szerinti tevékenységek által okozott teljes kibocsátást, 
és a kibocsátás megelőzésének elvével összhangban jogalkotási javaslatokat tegyen az 
összkibocsátásért leginkább felelős ágazatokból származó kibocsátások ellenőrzés alatt 
tartása érdekében.

Módosítás 280
Marianne Thyssen

A Tanács álláspontja
73 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) az I. mellékletben meghatározni az 
alábbiakat:

törölve

i. a különböző baromfifajok tartása 
tekintetében differenciált kapacitási 
küszöbök;
ii. különböző fajba tartozó állatok 
ugyanazon létesítményben történő 
együttes tartása esetén kapacitási 
küszöbök.

Or. en
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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. 

Módosítás 281
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
74. cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

Ezen irányelv rendelkezéseinek a 
tudományos és műszaki fejlődéshez történő 
hozzáigazíthatósága érdekében az V. 
melléklet 3. és 4. részének, a VI. melléklet 
2., 6., 7. és 8. részének és a VII. melléklet 
5., 6., 7. és 8. részének a tudományos és 
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása 
céljából a Bizottság a 76 cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el.

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek a 
tudományos és műszaki fejlődéshez történő 
hozzáigazíthatósága érdekében a Bizottság 
a 13. cikk (5a) bekezdésének sérelme 
nélkül, a 76 cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
kiegészíti, megfelelő esetben pedig 
kiigazítja az ezen irányelv mellékleteiben 
meghatározott minimumkövetelményeket, 
legalább az alábbiak vonatkozásában:
a) 2011. december 31-ig kibocsátási 
határértékeket, valamint ellenőrzési és 
teljesítési követelményeket határoz meg az 
I. melléklet 2.1. és 2.2. pontjában említett 
tevékenységeket végző létesítmények által 
kibocsátott dioxinok és furánok esetében;
b) 2013. december 31-ig megelőző 
intézkedéseket, ezen belül kibocsátási 
határértékeket állapít meg az I. melléklet 
1.1. és 1.2. pontjában említett 
tevékenységeket végző létesítmények által 
kibocsátott higany esetében.
(2) Az (1) bekezdésében említett 
intézkedések elfogadását megelőzően a 
Bizottság konzultál az érdekelt ipari és a 
környezetvédelmet ösztönző nem 
kormányzati szervezetek képviselőivel, 
majd jelentést tesz a konzultáció 
eredményéről és arról, hogy azt hogyan 
veszi figyelembe.

Or. en
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Indokolás

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 
that they contribute most to the total share of industrial emissions. 

Módosítás 282
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
74 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

74a. cikk
Az I. melléklet szerinti tevékenységekre 

vonatkozó minimumkövetelmények
(1) A 74. cikk rendelkezéseitől eltérően, 
amennyiben az elérhető legjobb 
technikáknak az I. mellékletben 
meghatározott tevékenységek során 
történő végrehajtásának helyzetéről vagy 
e tevékenységeknek a környezet egészére 
gyakorolt hatásáról készült értékelés 
uniós fellépés szükségességét indokolja, a 
Bizottság a BAT-
referenciadokumentumok alapján uniós 
minimumkövetelményeként kibocsátási 
határértékek, valamint ellenőrzési és 
teljesítési követelmények meghatározására 
irányuló jogalkotási javaslatot terjeszt elő. 
A kibocsátási határértékek kiegészíthetők 
az azokkal egyenértékű műszaki 
paraméterekkel vagy intézkedésekkel, 
amennyiben ugyanolyan szintű 
környezetvédelmet lehet elérni az azokkal 
egyenértékű műszaki paraméterekkel.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
minimumkövetelmények 
szükségességének felmérése során a 
Bizottság különösen figyelembe veszi a 
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tagállamok által a 72. cikk (1) bekezdése 
szerint rendelkezésre bocsátott 
információkat.
(3) Az (1) bekezdésében említett javaslat 
előterjesztését megelőzően a Bizottság 
konzultál a tagállamok szakértőivel, az 
érdekelt ipari szervezetekkel és a 
környezetvédelmet ösztönző nem 
kormányzati szervezetekkel, majd jelentést 
tesz a konzultáció eredményéről és arról, 
hogy azt hogyan veszi figyelembe.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kompromisszumra törekszik az álláspont 15. cikkének (4) bekezdése és az 
Európai Parlament első olvasatbeli álláspontjának 62. módosítása között. A 62. módosítástól 
eltérően azonban az I. mellékletben felsorolt tevékenységekre vonatkozó 
minimumkövetelményeket a hatályos 2008/1/EK irányelvben előirányzott módon egyenként 
kell elfogadni, és azokat az együttdöntési eljárás hatálya alá kell vonni. Egy-egy 
minimumkövetelmény szükségességét elsősorban a tagállamok végrehajtási jelentései alapján 
kell megállapítani. 

Módosítás 283
Kriton Arsenis

A Tanács álláspontja
74 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

74a. cikk
Minimumkövetelmények

(1) A 67. cikk sérelme nélkül a Bizottság a 
BAT referencia-dokumentumban leírt 
következtetéseken alapuló BAT 
referencia-dokumentum 14. cikkel 
összhangban történő közzétételétől 
számított 12 hónapon belül a kibocsátási 
határértékekre, valamint az ellenőrzési és 
teljesítési követelményekre vonatkozó 
minimumkövetelményeket határoz meg. A 
kibocsátási határértékek kiegészíthetők az 
azokkal egyenértékű műszaki 
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paraméterekkel vagy intézkedésekkel, 
amennyiben ugyanolyan szintű 
környezetvédelmet lehet elérni az azokkal 
egyenértékű műszaki paraméterekkel.
A minimumkövetelményeket a szóban 
forgó tevékenységek vagy létesítmények 
környezeti hatásai vonatkozásában kell 
megállapítani, és a BAT-AEL-eken kell 
alapulniuk. 
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
(2) Az (1) bekezdésében említett 
végrehajtási intézkedések elfogadását 
megelőzően a Bizottság konzultál az 
érdekelt ipari és a környezetvédelmet 
ösztönző nem kormányzati szervezetek 
képviselőivel, majd jelentést tesz a 
konzultáció eredményéről és arról, hogy 
azt hogyan veszi figyelembe.
(3) Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban 
a Bizottság 2011. december 31-ig 
kibocsátási határértékeket, valamint 
ellenőrzési és teljesítési követelményeket 
határoz meg különösen az I. melléklet 2.1. 
és 2.2. pontjában említett tevékenységeket 
végző létesítmények által kibocsátott 
dioxinok és furánok esetében. 
A tagállamok vagy illetékes hatóságaik 
ennél szigorúbb kibocsátási 
határértékeket is meghatározhatnak a 
dioxin- és furánkibocsátás esetében.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en
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Módosítás 284
Elisabetta Gardini

A Tanács álláspontja
80 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a 2. cikknek, a 3. cikk 10-13, 
17-22., 25-29. és 33-35. pontjának, a 4. 
cikk (2) és (3) bekezdésének, az 5. cikk (1) 
bekezdésének, a 7. cikknek, a 8. és a 10. 
cikknek, a 11. cikk e) és h) pontjának, a 12. 
cikk (1) bekezdése e) és h) pontjának, a 13. 
cikk (7) bekezdésének, a 14. cikk (1) 
bekezdés c) pontja ii. alpontjának, a 14. 
cikk (1) bekezdése d), e), f) és h) 
pontjának, 14. cikk (2)-(7) bekezdésének, a 
15. cikk (2)–(5) bekezdésének, a 16., a 17. 
és a 19. cikknek, a 21. cikk (2)–(5) 
bekezdésének, a 22. és 23. cikknek, a 24. 
cikk (2)–(4) bekezdésének, a 27., a 28. és a 
29. cikknek, a 30. cikk (3), (4), (7)–(9) 
bekezdésének, a 31, a 32, a 33., a 34., a 35. 
és a 36. cikknek, a 38. cikknek, a 40. cikk 
(2) és (3) bekezdésének, a 41., a 42 és a 43. 
cikknek, a 45. cikk (1) és (2) 
bekezdésének, az 57. cikk (1) 
bekezdésének, az 58. cikknek, az 59. cikk 
(5) bekezdésének, a 63. cikknek, a 70. cikk 
(2) és (3) bekezdésének, a 71., 72. és 79. 
cikknek, valamint az I. melléklet első 
albekezdésének és 1.4., 2.5.b), 3.1., 4., 5., 
6.1.(c), 6.4.(b), 6.9., 6.10. és 6.11. 
pontjának, a II. mellékletnek, a III. 
melléklet 12. pontjának, az V. 
mellékletnek, a VI. melléklet 1. része b) 
pontjának, 4. része 2.2., 2.4., 3.1. és 3.2. 
pontjának, 6. része 2.5. és 2.6. pontjának és 
8. része 1.1.d) pontjának, a VII. melléklet 
4. része 2. pontjának, 5. része 1. pontjának 
és 7. része 3. pontjának, a VIII. melléklet 1. 
része 1. és 2. c) pontjának, 2. része 2. és 3. 
pontjának és 3. részének legkésőbb …-ig*  
megfeleljenek.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a 2. cikknek, a 3. cikk 10-13, 
17-22., 25-29. és 33-35. pontjának, a 4. 
cikk (2) és (3) bekezdésének, az 5. cikk (1) 
bekezdésének, a 7. cikknek, a 8. és a 10. 
cikknek, a 11. cikk e) és h) pontjának, a 12. 
cikk (1) bekezdése e) és h) pontjának, a 13. 
cikk (7) bekezdésének, a 14. cikk (1) 
bekezdés c) pontja ii. alpontjának, a 14. 
cikk (1) bekezdése d), e), f) és h) 
pontjának, 14. cikk (2)-(7) bekezdésének, a 
15. cikk (2)–(5) bekezdésének, a 16., a 17. 
és a 19. cikknek, a 21. cikk (2)–(5) 
bekezdésének, a 22. és 23. cikknek, a 24. 
cikk (2)–(4) bekezdésének, a 27., a 28. és a 
29. cikknek, a 30. cikk (3), (4), (7)–(9) 
bekezdésének, a 31, a 32, a 33., a 34., a 35. 
és a 36. cikknek, a 38. cikknek, a 40. cikk 
(2) és (3) bekezdésének, a 41., a 42 és a 43. 
cikknek, a 45. cikk (1) és (2) 
bekezdésének, az 57. cikk (1) 
bekezdésének, az 58. cikknek, az 59. cikk 
(5) bekezdésének, a 63. cikknek, a 70. cikk 
(2) és (3) bekezdésének, a 71., 72. és 79. 
cikknek, valamint az I. melléklet első 
albekezdésének és 1.4., 2.5.b), 3.1., 4., 5., 
6.1.(c), 6.4.(b), 6.9., 6.10. és 6.11. 
pontjának, a II. mellékletnek, a III. 
melléklet 12. pontjának, az V. 
mellékletnek, a VI. melléklet 1. része b) 
pontjának, 4. része 2.2., 2.4., 3.1. és 3.2. 
pontjának, 6. része 2.5. és 2.6. pontjának és 
8. része 1.1.d) pontjának, a VII. melléklet 
4. része 2. pontjának, 5. része 1. pontjának 
és 7. része 3. pontjának, a VIII. melléklet 1. 
része 1. és 2. c) pontjának, 2. része 2. és 3. 
pontjának és 3. részének legkésőbb 2016. 
január 1-ig megfeleljenek.
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A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
ugyanezen időponttól kezdődően 
alkalmazzák.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
ugyanezen időponttól kezdődően 
alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

* HL: Ezen irányelv hatálybalépését követően két 
évvel.

Or. it

Indokolás

Az új rendelkezéseknek minden létesítménytípus esetében ugyanazon a napon kellene hatályba 
lépniük. A módosítás a 2001/80/EK irányelv hatályon kívül helyezésének időpontja 
tekintetében a 81. cikk (1) bekezdésében fennálló következetlenséget is megszünteti. 


