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Módosítás 285
Martin Callanan

A Tanács álláspontja
I melléklet – bevezető rész – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást az EP az első olvasatban elfogadta. A módosítás felismeri, hogy a 
kórházaknak jelentős készenléti teljesítményre van szükségük annak érdekében, hogy 
technikai probléma esetén is biztosított legyen a betegek folyamatos ellátása. A módosítás 
elkerüli továbbá, hogy a kórházakat a valós kibocsátások helyett a lehetséges kibocsátásokért 
büntessék.

Módosítás 286
Martin Callanan

A Tanács álláspontja
I melléklet – bevezető rész – 1 b bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

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

Or. en
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Indokolás

A módosítás visszaállítja a Bizottság eredeti szövegét és az EP első olvasatbeli 63. 
módosítását, amelyek a (például a kórházakban használt) tartalék generátorok készenléti 
teljesítményére vonatkoznak. Ezek a berendezések nem okoznak jelentős kibocsátást, hiszen 
elvileg csak jelentős áramkimaradás esetén és/vagy tesztelés céljával működnek évente 
néhány óráig. A módosítás kizárja tovább a 3 MW alatti kis berendezéseket, amelyek esetében 
az előírások alkalmazásának költségei és az adminisztratív terhek aránytalanul meghaladnák 
az elérhető eredményeket.

Módosítás 287
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
I melléklet – 1.1 pont

A Tanács álláspontja Módosítás

1.1) Tüzelőanyagok égetése legalább 50
MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítménnyel rendelkező 
létesítményekben

1.1) Tüzelőanyagok égetése legalább 20
MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítménnyel rendelkező 
létesítményekben

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli álláspont és bizottsági javaslat szövegének újbóli előterjesztése. 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 288
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
I melléklet – 1.1 pont

A Tanács álláspontja Módosítás

1.1) Tüzelőanyagok égetése legalább 50
MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítménnyel rendelkező 
létesítményekben

1.1) Tüzelőanyagok égetése legalább 20
MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítménnyel rendelkező 
létesítményekben
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Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli álláspont visszaállítása. Ezek a berendezések jelentős kibocsátást 
képviselnek. Az EU ETS irányelv hatályával való összhang érdekében a határt 20 MW-ban 
kell meghatározni. Az egészségügyi létesítményekben használatos tüzelőberendezések 
esetében a teljes névleges hőteljesítmény kiszámításakor csak a normál üzemi teljesítményt 
kell figyelembe venni.

Módosítás 289
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
I melléklet – 1.1 pont - 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli álláspont visszaállítása. Ezek a berendezések jelentős kibocsátást 
képviselnek. Az EU ETS irányelv hatályával való összhang érdekében a határt 20 MW-ban 
kell meghatározni. Az egészségügyi létesítményekben használatos tüzelőberendezések 
esetében a teljes névleges hőteljesítmény kiszámításakor csak a normál üzemi teljesítményt 
kell figyelembe venni.

Módosítás 290
Anja Weisgerber

A Tanács álláspontja
I melléklet – 3.5 pont

A Tanács álláspontja Módosítás

3.5) Kerámiatermékek, különösen 
tetőcserép, tégla, tűzálló tégla, csempe, 

3.5) Kerámiatermékek, különösen 
tetőcserép, tégla, tűzálló tégla, csempe, 
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kőedények, porcelán égetéssel történő
előállítása: 75 tonna/nap gyártási kapacitás 
felett és/ vagy ahol a kemence kapacitása 
meghaladja a 4 m3-t és abban az 
árusűrűség a 300 kg/m3-t meghaladja

kőedények, porcelán égetéses előállítása 75 
tonna/nap gyártási kapacitás felett és 300 
g/m3-nél nagyobb kemencénkénti 
beágyazási sűrűségnél

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatban elfogadott 117. módosításának újbóli előterjesztése. Nagyon kicsi 
létesítményeknek, mint például a szakaszos üzemmódú kemencéknek vagy a kisipari 
műhelyekben használt nem ipari kemencéknek az irányelv alkalmazási körén kívül kell 
maradniuk. E módosítás Európa-szerte összehangolná és leegyszerűsítené a kerámiaipari 
létesítmények meghatározását, miközben fenntartaná a környezetvédelmet és csökkentené az 
adminisztratív terheket.

Módosítás 291
Richard Seeber

A Tanács álláspontja
I melléklet – 3.5 pont

A Tanács álláspontja Módosítás

3.5) Kerámiatermékek, különösen 
tetőcserép, tégla, tűzálló tégla, csempe, 
kőedények, porcelán égetéssel történő 
előállítása: 75 tonna/nap gyártási kapacitás 
felett és/ vagy ahol a kemence kapacitása 
meghaladja a 4 m3-t és abban az árusűrűség 
a 300 kg/m3-t meghaladja

3.5) Kerámiatermékek, különösen 
tetőcserép, tégla, tűzálló tégla, csempe, 
kőedények, porcelán égetéssel történő 
előállítása: 75 tonna/nap gyártási kapacitás 
felett és ahol a kemence kapacitása 
meghaladja a 4 m3-t és abban az árusűrűség 
a 300 kg/m3-t meghaladja

Or. en

Indokolás

A módosítás részben visszaállítja az első olvasat 117. módosítását, célja a szöveg 
egyértelműbbé tétele az „és/vagy” kifejezés „és” szóval történő helyettesítése révén.
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Módosítás 292
Salvatore Tatarella

A Tanács álláspontja
I melléklet – 3.5 pont

A Tanács álláspontja Módosítás

3.5) Kerámiatermékek, különösen 
tetőcserép, tégla, tűzálló tégla, csempe, 
kőedények, porcelán égetéssel történő 
előállítása: 75 tonna/nap gyártási kapacitás 
felett és/ vagy ahol a kemence kapacitása 
meghaladja a 4 m3-t és abban az árusűrűség 
a 300 kg/m3-t meghaladja

3.5) Kerámiatermékek, különösen 
tetőcserép, tégla, tűzálló tégla, csempe, 
kőedények, porcelán égetéssel történő 
előállítása: 75 tonna/nap gyártási kapacitás 
felett és ahol a kemence kapacitása 
meghaladja a 4 m3-t és abban az árusűrűség 
a 300 kg/m3-t meghaladja

Or. it

Indokolás

A Tanács szövegezése ugyanúgy zavart és bizonytalanságot okoz, mint a jelenlegi irányelv, 
hiszen nem jelzi pontosan, hogy az alkalmazási kör meghatározására vonatkozó két 
kritériumnak egyszerre vagy külön-külön kell-e érvényesülnie.

Módosítás 293
Miroslav Ouzký

A Tanács álláspontja
I melléklet – 5.3 pont – a pont – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

a) Nem veszélyes hulladékok 
ártalmatlanítása 50 tonna/nap kapacitás 
felett, az alábbiak közül egy vagy több 
tevékenység szerint, és a települési 
szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 
21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv1 hatálya 
alá tartozó tevékenységek kivételével:

a) Nem veszélyes hulladékok 
ártalmatlanítása 50 száraz tonna/nap 
kapacitás felett, az alábbiak közül egy vagy 
több tevékenység szerint, és a települési 
szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 
21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv1 hatálya 
alá tartozó tevékenységek kivételével:

Or. en
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Módosítás 294
Miroslav Ouzký

A Tanács álláspontja
I melléklet – 5.3 pont – b pont –1 bekezdés– bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

b) nem veszélyes hulladék hasznosítása, 
vagy ezekre irányuló hasznosítási és 
ártalmatlanítási tevékenységek együttese 
75 tonna/nap kapacitás felett, az alábbiak 
közül egy vagy több tevékenység szerint, 
és a települési szennyvíz kezeléséről szóló 
91/271/EGK irányelv hatálya alá tartozó 
tevékenységek kivételével:

b) nem veszélyes hulladék hasznosítása, 
vagy ezekre irányuló hasznosítási és 
ártalmatlanítási tevékenységek együttese 
75 száraz tonna/nap kapacitás felett, az 
alábbiak közül egy vagy több tevékenység 
szerint, és a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv 
hatálya alá tartozó tevékenységek 
kivételével:

Or. en

Módosítás 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
I melléklet – 5.3 pont – b pont –1 bekezdés– bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

b) nem veszélyes hulladék hasznosítása, 
vagy ezekre irányuló hasznosítási és 
ártalmatlanítási tevékenységek együttese
75 tonna/nap kapacitás felett, az alábbiak 
közül egy vagy több tevékenység szerint, 
és a települési szennyvíz kezeléséről szóló 
91/271/EGK irányelv hatálya alá tartozó 
tevékenységek kivételével:

b) nem veszélyes hulladék hasznosítása, 
vagy ezekre irányuló hasznosítási és 
ártalmatlanítási tevékenységek együttese
50 tonna/nap kapacitás felett, az alábbiak 
közül egy vagy több tevékenység szerint, 
és a települési szennyvíz kezeléséről szóló 
91/271/EGK irányelv hatálya alá tartozó 
tevékenységek kivételével:

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő határérték visszaállítása.
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Módosítás 296
Miroslav Ouzký

A Tanács álláspontja
I melléklet – 5.3 pont – b pont –1 bekezdés– i pont

A Tanács álláspontja Módosítás

i) biológiai kezelés; törölve

Or. en

Módosítás 297
Miroslav Ouzký

A Tanács álláspontja
I melléklet – 5.3 pont – b pont –2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Amennyiben az egyetlen hulladékkezelési 
tevékenység az anaerob lebontás, az e 
tevékenységre vonatkozó kapacitási 
küszöb napi 100 tonna.

törölve

Or. en

Módosítás 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
I melléklet – 5.3 pont – b pont –2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Amennyiben az egyetlen hulladékkezelési 
tevékenység az anaerob lebontás, az e 
tevékenységre vonatkozó kapacitási 
küszöb napi 100 tonna.

törölve

Or. en
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Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő határérték visszaállítása.

Módosítás 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

A Tanács álláspontja
I melléklet – 6.6 pont – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) több, mint 40 000 férőhellyel baromfi 
számára;

a) több, mint 40 000 férőhellyel baromfi 
számára, kivéve a fürjféléket;

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 300
Inés Ayala Sender

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 2 pont – táblázat – „Folyékony tüzelőanyagok oszlop” – 1 és 2 
lábjegyzet (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Folyékony tüzelőanyagok Folyékony tüzelőanyagok

350 3501

250 2502

200 200
1 A legkülső régiók kivételével, amelyekre a 850 
mg/Nm3 értéket kell alkalmazni.
2 A legkülső régiók kivételével, amelyekre a 850–
200 mg/Nm3 értéket (lineáris csökkentés) kell 
alkalmazni.
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Or. en

Módosítás 301
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 2 szakasz – 1 a bekezdés (új) (a táblázat után)

A Tanács álláspontja Módosítás

A fenti táblázatban szereplő SO2-
kibocsátási határértékeknek való 
megfelelés alól mentesíthetők azon szilárd 
tüzelőanyagot égető tüzelőberendezések, 
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. 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).
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Módosítás 302
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 2 szakasz – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Azoknál a szilárd tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 2002. 
november 27. előtt kaptak engedélyt, vagy 
amelyek üzemeltetője ezen időpontot 
megelőzően nyújtott be teljes 
engedélykérelmet, feltéve hogy a 
létesítményt 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték, és amelyek egy ötéves időszak 
mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek 
többet évi 1500 üzemóránál, az SO2-
kibocsátási határérték 800 mg/Nm3.

(2) Azoknál a szilárd tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 2002. 
november 27. előtt kaptak engedélyt, vagy 
amelyek üzemeltetője ezen időpontot 
megelőzően nyújtott be teljes 
engedélykérelmet, feltéve hogy a 
létesítményt 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték, és amelyek egy ötéves időszak 
mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek 
többet évi 3 000 üzemóránál, az SO2-
kibocsátási határérték 800 mg/Nm3.

Or. it

(A 6. módosítással összhangban.)

Módosítás 303
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 2 szakasz – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Azoknál a folyékony tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 2002. 
november 27. előtt kaptak engedélyt vagy 
amelyek üzemeltetője ezen időpontot 
megelőzően nyújtott be teljes 
engedélykérelmet, feltéve hogy a 
létesítményt 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték, és amelyek egy ötéves időszak 
mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek 
többet évi 1500 üzemóránál, az SO2-
kibocsátási határérték az 300 MW-ot meg 
nem haladó teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű berendezések esetében 850 

Azoknál a folyékony tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 2002. 
november 27. előtt kaptak engedélyt vagy 
amelyek üzemeltetője ezen időpontot 
megelőzően nyújtott be teljes 
engedélykérelmet, feltéve hogy a 
létesítményt 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték, és amelyek egy ötéves időszak 
mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek 
többet évi 3 000 üzemóránál, az SO2-
kibocsátási határérték az 300 MW-ot meg 
nem haladó teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű berendezések esetében 850 
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mg/Nm³, a 300 MW-ot meghaladó teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű 
berendezések esetében pedig 400 mg/Nm³.

mg/Nm³, a 300 MW-ot meghaladó teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű 
berendezések esetében pedig 400 mg/Nm³.

Or. it

(A 6. módosítással összhangban.)

Módosítás 304
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 2 szakasz – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A tüzelőberendezés azon részére, amely 
közös kéményben egy vagy több külön 
füstcsatornán keresztül bocsátja ki a 
füstgázokat, és amely egy ötéves időszak 
mozgó átlagát tekintve nem üzemel többet
1500 üzemóránál, vonatkozhatnak az előző 
két bekezdésben a teljes tüzelőberendezés 
teljes névleges bemenő hőteljesítményével 
kapcsolatban rögzített kibocsátási 
határértékek. Ez esetben minden egyes 
ilyen füstcsatorna kibocsátását külön kell 
ellenőrizni.

A tüzelőberendezés azon részére, amely 
közös kéményben egy vagy több külön 
füstcsatornán keresztül bocsátja ki a 
füstgázokat, és amely egy ötéves időszak 
mozgó átlagát tekintve nem üzemel többet
3 000 üzemóránál, vonatkozhatnak az 
előző két bekezdésben a teljes 
tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 
hőteljesítményével kapcsolatban rögzített 
kibocsátási határértékek. Ez 
esetben minden egyes ilyen füstcsatorna 
kibocsátását külön kell ellenőrizni.

Or. it

(A 6. módosítással összhangban.)

Módosítás 305
Antonio Masip Hidalgo

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 2 szakasz – 4 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

A több mint 900 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítménnyel rendelkező 
olyan tüzelőberendezések esetében, 
amelyek 1975. december 31. előtt kezdték 
meg működésüket, és amelyek vasipari 
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eljárásokból származó, alacsony 
fűtőértékű gázkeveréket és szenet égetnek 
oly módon, hogy a szénből származó 
energia 1,5-szerese a gázból származó 
energiának, és amelyek egy ötéves időszak 
mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek 
többet évi 1500 üzemóránál, az SO2-
kibocsátási határérték 1 000 mg/Nm3.

Or. en

Módosítás 306
Antonio Masip Hidalgo

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 3 szakasz – 2 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

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, és amelyek egy ötéves időszak 
mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek 
többet évi 1500 üzemóránál, az SO2-
kibocsátási határérték 1 000 mg/Nm3.

Or. en
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Módosítás 307
Inés Ayala Sender

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 4 pont – táblázat – „Folyékony tüzelőanyagok oszlop” – 1a 
lábjegyzet (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Folyékony tüzelőanyagok Folyékony tüzelőanyagok

450 450
200 (1) 200 1 1a

150 (1) 150 1 1a

(1a) A legkülső régiók kivételével, amelyekre a 450 
mg/Nm3 értéket kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 308
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 4 szakasz – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Azoknál a maximum 500 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, szilárd 
vagy folyékony tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 2002. 
november 27. előtt kaptak engedélyt, vagy 
amelyek üzemeltetője ezen időpont előtt 
nyújtott be teljes engedélykérelmet, a 
berendezést pedig legkésőbb 2003. 
november 27-ig üzembe helyezték, és 
amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát 
tekintve nem üzemelnek többet évi 1500
üzemóránál, az NOx-kibocsátási határérték 
450 mg/Nm3.

Azoknál a maximum 500 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, szilárd 
vagy folyékony tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 2002. 
november 27. előtt kaptak engedélyt, vagy 
amelyek üzemeltetője ezen időpont előtt 
nyújtott be teljes engedélykérelmet, a 
berendezést pedig legkésőbb 2003. 
november 27-ig üzembe helyezték, és 
amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát 
tekintve nem üzemelnek többet évi 3 000
üzemóránál, az NOx-kibocsátási határérték 
450 mg/Nm3.

Or. it

(A 6. módosítással összhangban.)
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Módosítás 309
Inés Ayala Sender

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 4 szakasz – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Azoknál a maximum 500 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, szilárd 
vagy folyékony tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 2002. 
november 27. előtt kaptak engedélyt, vagy 
amelyek üzemeltetője ezen időpont előtt 
nyújtott be teljes engedélykérelmet, a 
berendezést pedig legkésőbb 2003. 
november 27-ig üzembe helyezték, és 
amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát 
tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 
üzemóránál, az NOx-kibocsátási határérték 
450 mg/Nm3.

Azoknál a maximum 500 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, szilárd 
vagy folyékony tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 2002. 
november 27. előtt kaptak engedélyt, vagy 
amelyek üzemeltetője ezen időpont előtt 
nyújtott be teljes engedélykérelmet, a 
berendezést pedig legkésőbb 2003. 
november 27-ig üzembe helyezték, és 
amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát 
tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 
üzemóránál, az NOx-kibocsátási határérték 
450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 a 10%-nál 
kisebb illékonyvegyület-tartalmú hazai 
szilárd tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezések esetében).

Or. en

Módosítás 310
Inés Ayala Sender

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 4 szakasz – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Azoknál az 500 MW-nál nagyobb 
teljes névleges bemenő hőteljesítményű, 
szilárd tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 1987. 
július 1-je előtt kaptak engedélyt, és 
amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát 
tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 
üzemóránál, az NOx-kibocsátási határérték 
450 mg/Nm3.

Azoknál az 500 MW-nál nagyobb 
teljes névleges bemenő hőteljesítményű, 
szilárd tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 1987. 
július 1-je előtt kaptak engedélyt, és 
amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát 
tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 
üzemóránál, az NOx-kibocsátási határérték 
450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 a 10%-nál 
kisebb illékonyvegyület-tartalmú hazai 
szilárd tüzelőanyagot égető 
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tüzelőberendezések esetében).

Or. en

Módosítás 311
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 4 szakasz – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Azoknál az 500 MW-nál nagyobb teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
folyékony tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 2002. 
november 27. előtt kaptak engedélyt, vagy 
amelyek üzemeltetői ezen időpont előtt 
nyújtottak be teljes engedélykérelmet, a 
berendezést pedig legkésőbb 2003. 
november 27-ig üzembe helyezték, és 
amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát 
tekintve nem üzemelnek többet évi 1500
üzemóránál, az NOx-kibocsátási határérték 
400 mg/Nm3.

Azoknál az 500 MW-nál nagyobb teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
folyékony tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 2002. 
november 27. előtt kaptak engedélyt, vagy 
amelyek üzemeltetői ezen időpont előtt 
nyújtottak be teljes engedélykérelmet, a 
berendezést pedig legkésőbb 2003. 
november 27-ig üzembe helyezték, és 
amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát 
tekintve nem üzemelnek többet évi 3 000
üzemóránál, az NOx-kibocsátási határérték 
400 mg/Nm3.

Or. it

(A 6. módosítással összhangban.)

Módosítás 312
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 4 szakasz – 6 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A tüzelőberendezés azon részére, amely 
közös kéményben egy vagy több külön 
füstcsatornán keresztül bocsátja ki a 
füstgázokat, és amely egy ötéves időszak 
mozgó átlagát tekintve nem üzemel többet 
évi 1500 üzemóránál, vonatkozhatnak az 
előző három bekezdésben a teljes 

A tüzelőberendezés azon részére, amely 
közös kéményben egy vagy több külön 
füstcsatornán keresztül bocsátja ki a 
füstgázokat, és amely egy ötéves időszak 
mozgó átlagát tekintve nem üzemel többet 
évi 3 000 üzemóránál, vonatkozhatnak az 
előző három bekezdésben a teljes 
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tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 
hőteljesítményével kapcsolatban rögzített 
kibocsátási határértékek. Ez 
esetben minden egyes ilyen füstcsatorna 
kibocsátását külön kell ellenőrizni.

tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 
hőteljesítményével kapcsolatban rögzített 
kibocsátási határértékek. Ez 
esetben minden egyes ilyen füstcsatorna 
kibocsátását külön kell ellenőrizni.

Or. it

(A 6. módosítással összhangban.)

Módosítás 313
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 4 szakasz – 6 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

A 300 MW-nál nagyobb teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, hazai szilárd 
tüzelőanyagot égető tüzelőberendezésekre 
vonatkozó NOx-kibocsátási határérték 400 
mg/Nm3.

Or. xm

(A 6. módosítással összhangban.)

Indokolás

Mivel a SO2-határértékeket illetően kivétel vonatkozik hazai szilárd tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezésekre (31. cikk), a hazai szilárd tüzelőanyagok általában alacsony fűtőértéke 
miatt úgy vélik, hogy az NOx-határértékeket illetően is kivételt kell tenni.

Módosítás 314
Christa Klaß

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 5 szakasz – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A könnyű vagy középpárlatokat folyékony 
tüzelőanyagként égető gázturbináknál (a 
CCGT-t is beleértve) a NOx-kibocsátási 
határérték 90 mg/Nm3, a CO-kibocsátási 

A könnyű vagy középpárlatokat folyékony 
tüzelőanyagként égető gázturbináknál (a 
CCGT-t is beleértve) a NOx-kibocsátási 
határérték 120 mg/Nm3, a CO-kibocsátási 
határérték pedig 100 mg/Nm3, amennyiben 
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határérték pedig 100 mg/Nm3. ezeket évente 500 üzemóránál kevesebbet 
üzemeltetik helyettesítő tüzelőanyag 
használatával.

Or. de

Indokolás

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Módosítás 315
Christa Klaß

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 5 szakasz – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az évi 500 üzemóránál kevesebbet 
üzemelő tartalék gázturbinákra nem 
vonatkoznak az e pontban meghatározott 
kibocsátási határértékek. E létesítmények 
üzemeltetői nyilvántartást kötelesek 
vezetni az üzemóra-felhasználásról.

Az évi 500 üzemóránál kevesebbet 
üzemelő tartalék gázturbinákra vagy a 
kizárólag terhelési csúcsokat ellátó 
gázturbinákra nem vonatkoznak az e 
pontban meghatározott kibocsátási 
határértékek. E létesítmények üzemeltetői 
nyilvántartást kötelesek vezetni az 
üzemóra-felhasználásról.

Or. de

Indokolás

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.
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Módosítás 316
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 6 szakasz – táblázat – fejléc

A Tanács álláspontja Módosítás

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

NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) 
gáztüzelésű tüzelőberendezések esetében

Or. en

Indokolás

El kell kerülni a gáztüzelésű tüzelőberendezésekből származó CO-kibocsátásokra vonatkozó 
kibocsátási határértékek nemrég javasolt bevezetését A szubszidiaritás elve fényében a CO-
kibocsátásokat kizárólag nemzeti hatáskörben kell szabályozni.

Módosítás 317
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 6 szakasz – táblázat – „CO” oszlop

A Tanács álláspontja Módosítás

CO törölve
100
-
-
100
-
100

Or. en

Indokolás

El kell kerülni a gáztüzelésű tüzelőberendezésekből származó CO-kibocsátásokra vonatkozó 
kibocsátási határértékek nemrég javasolt bevezetését A szubszidiaritás elve fényében a CO-
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kibocsátásokat kizárólag nemzeti hatáskörben kell szabályozni.

Módosítás 318
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 6 szakasz – táblázat

A Tanács álláspontja

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

NOx CO

Földgázt égető tüzelőberendezések, a 
gázturbinák és gázmotorok kivételével 

100 100

Kohógázt, kokszkemencéből származó gázt 
vagy finomítási maradékanyagok gázosításából 
származó alacsony fűtőértékű gázokat égető 
tüzelőberendezések a gázturbinák és 
gázmotorok kivételével

200 (4) --

Egyéb gázokat égető tüzelőberendezések a 
gázturbinák és gázmotorok kivételével 

200 (4) --

Földgázzal(1) üzemelő gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

50 (2)(3) 100

Egyéb gázokkal vagy tüzelőanyagokkal(4)

üzemelő gázturbinák (CCGT is beleértve)
120 --

Gázmotorok 100 100

A Parlament módosítása
NOx CO

300 MW-nál nem nagyobb teljes névleges 
hőteljesítményű, földgázt égető 
tüzelőberendezések, a gázturbinák és 
gázmotorok kivételével 

150 100

Kohógázt, kokszkemencéből származó gázt 
vagy finomítási maradékanyagok gázosításából 
származó alacsony fűtőértékű gázokat égető 
tüzelőberendezések a gázturbinák és 
gázmotorok kivételével

200 (4) --

Egyéb gázokat égető tüzelőberendezések a 
gázturbinák és gázmotorok kivételével 

200 (4) --

Földgázzal(1) üzemelő gázturbinák (CCGT is 
beleértve)

50 (2)(3) 100

Egyéb gázokkal(4) vagy tüzelőanyagokkal 
üzemelő gázturbinák (CCGT is beleértve)

120 --

Gázmotorok 200 200
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Or. en

Indokolás

A már létező gáztüzelésű tüzelőberendezésekre vonatkozó NOx-kibocsátási határértékeknek a 
környezeti előnyökhöz képest aránytalanul magas költségek nélkül elérhetőknek kell lenniük.
A 300 MW-ot meg nem haladó teljesítményű kazánokra és gázmotorokra vonatkozóan 
javasolt kibocsátási határértékek nem teljesíthetők pusztán elsődleges intézkedések révén, 
hanem aránytalan másodlagos kibocsátáscsökkentő berendezéseket tesznek szükségessé.

Módosítás 319
Inés Ayala Sender

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 6 szakasz – táblázat – 7 a sor (új)

A Parlament módosítása

NOx CO

Vasipari eljárásokból származó alacsony 
fűtőértékű gázokat és földgázt égető 
gázmotorok

200 -

Or. en

Módosítás 320
Antonio Masip Hidalgo

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 6 szakasz – 4 a megjegyzés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(4a) 200 mg/Nm3 a vasipari eljárásokból 
származó alacsony fűtőértékű gázokat és 
földgázt égető gázmotorok esetében.

Or. en
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Módosítás 321
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 6 szakasz – 2 bekezdés (a megjegyzések után)

A Tanács álláspontja Módosítás

Gázturbinák esetében (CCGT-t is 
beleértve) az e pontban meghatározott
NOx- és CO-kibocsátási határértékek 
kizárólag 70%-nál nagyobb terhelésre 
vonatkoznak.

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

Or. en

Indokolás

El kell kerülni a gáztüzelésű tüzelőberendezésekből származó CO-kibocsátásokra vonatkozó 
kibocsátási határértékek nemrég javasolt bevezetését A szubszidiaritás elve fényében a CO-
kibocsátásokat kizárólag nemzeti hatáskörben kell szabályozni.

Módosítás 322
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 6 szakasz – 3 bekezdés (a megjegyzések után)

A Tanács álláspontja Módosítás

Azoknál a gázturbináknál (a CCGT-t is 
beleértve), amelyek 2002. november 27. 
előtt kaptak engedélyt, vagy amelyek 
üzemeltetői ezen időpont előtt nyújtottak 
be teljes engedélykérelmet, a berendezést 
pedig legkésőbb 2003. november 27-ig 
üzembe helyezték, és amelyek egy ötéves 
időszak mozgó átlagát tekintve nem 
üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, a 
NOx-kibocsátási határérték földgáz égetése 
esetén 150 mg/Nm3, egyéb gázok vagy 
folyékony tüzelőanyagok égetése esetén 
pedig 200 mg/Nm3.

Azoknál gáztüzelésű 
tüzelőberendezéseknél, amelyek 2002. 
november 27. előtt kaptak engedélyt, vagy 
amelyek üzemeltetői ezen időpont előtt 
nyújtottak be teljes engedélykérelmet, a 
berendezést pedig legkésőbb 2003. 
november 27-ig üzembe helyezték, és 
amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát 
tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 
üzemóránál, a NOx-kibocsátási határérték 
földgáz égetése esetén 150 mg/Nm3, egyéb 
gázok vagy folyékony tüzelőanyagok 
égetése esetén pedig 200 mg/Nm3.

Or. en
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Indokolás

A tüzelőberendezések különféle típusaival és a különféle tüzelőanyagokkal szembeni egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében a már létező gázturbinákra vonatkozó mentességet ki kell 
terjeszteni az összes gáztüzelésű tüzelőberendezésre, köztük a kazánokra, gázturbinákra és 
gázmotorokra is. Hasonló mentességet megadását tervezik a szilárd vagy folyékony 
tüzelőanyaggal működő tüzelőberendezések számára is.

Módosítás 323
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 6 szakasz – 3 bekezdés (a megjegyzések után)

A Tanács álláspontja Módosítás

Azoknál a gázturbináknál (a CCGT-t is 
beleértve), amelyek 2002. november 27. 
előtt kaptak engedélyt, vagy amelyek 
üzemeltetői ezen időpont előtt nyújtottak 
be teljes engedélykérelmet, a berendezést 
pedig legkésőbb 2003. november 27-ig 
üzembe helyezték, és amelyek egy ötéves 
időszak mozgó átlagát tekintve nem 
üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, a 
NOx-kibocsátási határérték földgáz égetése 
esetén 150 mg/Nm3, egyéb gázok vagy 
folyékony tüzelőanyagok égetése esetén 
pedig 200 mg/Nm3.

Azoknál a gázturbináknál (a CCGT-t is 
beleértve), amelyek 2002. november 27. 
előtt kaptak engedélyt, vagy amelyek 
üzemeltetői ezen időpont előtt nyújtottak 
be teljes engedélykérelmet, a berendezést 
pedig legkésőbb 2003. november 27-ig 
üzembe helyezték, és amelyek egy ötéves 
időszak mozgó átlagát tekintve nem 
üzemelnek többet évi 3 000 üzemóránál, a 
NOx-kibocsátási határérték földgáz égetése 
esetén 150 mg/Nm3, egyéb gázok vagy 
folyékony tüzelőanyagok égetése esetén 
pedig 200 mg/Nm3.

Or. it

(A 6. módosítással összhangban.)

Módosítás 324
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 6 szakasz – 4 bekezdés (a megjegyzések után) 

A Tanács álláspontja Módosítás

A tüzelőberendezés azon részére, amely 
közös kéményben egy vagy több külön 
füstcsatornán keresztül bocsátja ki a 
füstgázokat, és amely egy ötéves időszak 

A tüzelőberendezés azon részére, amely 
közös kéményben egy vagy több külön 
füstcsatornán keresztül bocsátja ki a 
füstgázokat, és amely egy ötéves időszak 
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mozgó átlagát tekintve nem működik 
többet évi 1500 üzemóránál, 
vonatkozhatnak az előző bekezdésben a 
teljes tüzelőberendezés teljes névleges 
bemenő hőteljesítményével kapcsolatban 
rögzített kibocsátási határértékek. Ez 
esetben minden egyes ilyen füstcsatorna 
kibocsátását külön kell ellenőrizni.

mozgó átlagát tekintve nem működik 
többet évi 3 000 üzemóránál, 
vonatkozhatnak az előző bekezdésben a 
teljes tüzelőberendezés teljes névleges 
bemenő hőteljesítményével kapcsolatban 
rögzített kibocsátási határértékek. Ez 
esetben minden egyes ilyen füstcsatorna 
kibocsátását külön kell ellenőrizni.

Or. it

(A 6. módosítással összhangban.)

Módosítás 325
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 6 szakasz – 5 bekezdés (a megjegyzések után)

A Tanács álláspontja Módosítás

Az évi 500 üzemóránál kevesebbet 
üzemelő tartalék gázturbinákra és 
gázmotorokra az ebben a pontban 
meghatározott kibocsátási határértékek 
nem vonatkoznak. E létesítmények 
üzemeltetői nyilvántartást kötelesek 
vezetni az üzemóra-felhasználásról.

Az évi 500 üzemóránál kevesebbet 
üzemelő gáztüzelésű tüzelőberendezésekre
az ebben a pontban meghatározott 
kibocsátási határértékek nem vonatkoznak. 
E létesítmények üzemeltetői nyilvántartást 
kötelesek vezetni az üzemóra-
felhasználásról.

Or. en

Indokolás

Az 500 üzemórás mentességnek valamennyi típusú és felhasználású gáztüzelésű 
tüzelőberendezésre ki kell terjednie. Mivel nem zárható ki, hogy a „tartalék” kifejezést 
eltérően értelmezik az egyes tagállamokban, az erre való hivatkozás kerülendő.
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Módosítás 326
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja
V melléklet – 1 rész – 6 szakasz – 5 a bekezdés (új) (a megjegyzések után)

A Tanács álláspontja Módosítás

Azoknál az 500 MW-nál nem nagyobb 
teljes névleges bemenő hőteljesítményű, 
gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokkal 
működő tüzelőberendezéseknél, amelyek 
2002. november 27. előtt kaptak 
engedélyt, vagy amelyek üzemeltetői ezen 
időpont előtt nyújtottak be teljes 
engedélykérelmet, a berendezést pedig 
legkésőbb 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték, és amelyek egy ötéves időszak 
mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek 
többet évi 3 000 üzemóránál, az NOx-
kibocsátási határérték 200 mg/Nm3.

Or. it

(A 6. módosítással összhangban.)

Indokolás

Az irányelv nem vonatkozik a gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokkal működő olyan 
tüzelőberendezésekre, amelyek a terhelési csúcsok ellátása céljából üzemelnek. Ez a 
hiányosság orvosolható e bekezdés betoldása révén.

Módosítás 327
Christa Klaß

A Tanács álláspontja
V melléklet – 2 rész – 5 szakasz – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A könnyű vagy középpárlatokat folyékony 
tüzelőanyagként égető gázturbináknál (a 
CCGT-t is beleértve) a NOx-kibocsátási 
határérték 50 mg/Nm3, a CO-kibocsátási 
határérték pedig 100 mg/Nm3.

A könnyű vagy középpárlatokat folyékony 
tüzelőanyagként égető gázturbináknál (a 
CCGT-t is beleértve) a NOx-kibocsátási 
határérték 120 mg/Nm3, a CO-kibocsátási 
határérték pedig 100 mg/Nm3, amennyiben 
ezeket évente 500 üzemóránál kevesebbet 
üzemeltetik helyettesítő tüzelőanyag 
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használatával.

Or. de

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 esnie. 

Módosítás 328
Christa Klaß

A Tanács álláspontja
V melléklet – 2 rész – 5 szakasz – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az évi 500 üzemóránál kevesebbet 
üzemelő tartalék gázturbinákra nem 
vonatkoznak az e pontban meghatározott 
kibocsátási határértékek. E létesítmények 
üzemeltetői nyilvántartást kötelesek 
vezetni az üzemóra-felhasználásról.

Az évi 500 üzemóránál kevesebbet 
üzemelő tartalék gázturbinákra vagy a 
kizárólag terhelési csúcsokat ellátó 
gázturbinákra nem vonatkoznak az e 
pontban meghatározott kibocsátási 
határértékek. E létesítmények üzemeltetői 
nyilvántartást kötelesek vezetni az 
üzemóra-felhasználásról.

Or. de

Indokolás

Lásd az V melléklet – 2 rész – 5 pont – 1 bekezdés indokolását.
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Módosítás 329
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
V melléklet – 2 rész – 6 szakasz – táblázat – „CO” fejléc és oszlop

A Tanács álláspontja Módosítás

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

6. NOx-kibocsátási határértékek (mg/Nm3) 
gáztüzelésű tüzelőberendezések esetében

CO
100
100
100

Or. en

Indokolás

El kell kerülni a gáztüzelésű tüzelőberendezésekből származó CO-kibocsátásokra vonatkozó 
kibocsátási határértékek nemrég javasolt bevezetését A szubszidiaritás elve fényében a CO-
kibocsátásokat kizárólag nemzeti hatáskörben kell szabályozni.

Módosítás 330
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
V melléklet – 2 rész – 6 szakasz – táblázat 

A Tanács álláspontja

NOx CO

Gázturbináktól és gázmotoroktól eltérő
tüzelőberendezések 

100 100

Gázturbinák (CCGT is beleértve) 50 (1) 100
Gázmotorok 75 100

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

A Parlament módosítása
NOx

(1) CO
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300 MW-nál nem nagyobb teljes névleges 
hőteljesítményű tüzelőberendezések, a 
gázturbinák és gázmotorok kivételével

150 100

300 MW-nál nagyobb teljes névleges 
hőteljesítményű, földgázt égető 
tüzelőberendezések, a gázturbinák és 
gázmotorok kivételével 

100 100

Gázturbinák (CCGT is beleértve) 50 100
Gázmotorok 200 200
Megjegyzés:
(1) Olyan gázturbinák esetében, amelyek – ISO-alapterhelés mellett meghatározott – hatásfoka 35%-nál 
nagyobb, az NOx-kibocsátási határérték 50xη/35, ahol az „η” a gázturbina ISO-alapterhelés mellett 
meghatározott hatásfoka százalékban megadva.

Or. en

Indokolás

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for 
existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary 
measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement 
equipment. In contrast to existing plant requirements (see part 1), the requirements for new 
gas turbines do not differentiate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives. As 
a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas turbines.

Módosítás 331
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
V melléklet – 2 rész – 6 szakasz – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Gázturbinák esetében (CCGT-t is 
beleértve) az e pontban meghatározott
NOx- és CO-kibocsátási határértékek 
kizárólag 70%-nál nagyobb terhelésre 
vonatkoznak.

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

Or. en

Indokolás

Lásd az V melléklet – 2 rész – 6 szakasz – táblázat – „CO” fejléc és oszlop indokolását.
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Módosítás 332
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
V melléklet – 2 rész – 6 szakasz – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Gázturbinák esetében (CCGT-t is 
beleértve) az e pontban meghatározott 
NOx- és CO-kibocsátási határértékek 
kizárólag 70%-nál nagyobb terhelésre 
vonatkoznak.

Gázturbinák esetében (CCGT-t is 
beleértve) az e pontban meghatározott 
NOx- és CO-kibocsátási határértékek 
kizárólag 70%-nál nagyobb terhelésre 
vonatkoznak, ISO-alapterhelés mellett.

Or. en

Indokolás

Lásd az V melléklet – 2 rész – 6 pont – táblázat indokolását.

Módosítás 333
Thomas Ulmer

A Tanács álláspontja
V melléklet – 2 rész – 6 szakasz – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az évi 500 üzemóránál kevesebbet 
üzemelő tartalék gázturbinákra és 
gázmotorokra az ebben a pontban 
meghatározott kibocsátási határértékek 
nem vonatkoznak. E létesítmények 
üzemeltetői nyilvántartást kötelesek 
vezetni az üzemóra-felhasználásról.

Az évi 500 üzemóránál kevesebbet 
üzemelő gáztüzelésű tüzelőberendezésekre
az ebben a pontban meghatározott 
kibocsátási határértékek nem vonatkoznak.
E létesítmények üzemeltetői nyilvántartást 
kötelesek vezetni az üzemóra-
felhasználásról.

Or. en

Indokolás

Lásd az V melléklet – 2 rész – 6 pont – táblázat indokolását.
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Módosítás 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
V melléklet – 3 rész – 1 szakasz

A Tanács álláspontja Módosítás

1. Az egyes, legalább 100 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezés füstgázainak SO2-, NOx-
és porkoncentrációját folyamatosan mérni 
kell.

1. Az egyes, legalább 100 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezés füstgázainak SO2-, NOx-, 
CO- és porkoncentrációját folyamatosan 
mérni kell.

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

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 76. módosítás.

Módosítás 335
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
V melléklet – 4 rész – 1 szakasz

A Tanács álláspontja Módosítás

1. Folyamatos mérés esetén az 1–2. 
részben meghatározott kibocsátási 
határértékek abban az esetben tekintendők 
teljesítettnek, ha az üzemórákra 
vonatkoztatott mérési eredmények szerint 
egy naptári éven belül az alábbi feltételek 
mindegyike teljesült:

1. Folyamatos mérés esetén az 1–2. 
részben meghatározott kibocsátási 
határértékek abban az esetben tekintendők 
teljesítettnek, ha az üzemórákra 
vonatkoztatott mérési eredmények szerint 
egy naptári éven belül az alábbi feltételek 
mindegyike teljesült:

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

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

b) egyetlen érvényesített napi átlagérték 
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sem haladja meg az 1–2. részben foglalt 
vonatkozó kibocsátási határértékek 110%-
át;

c) kizárólag szénnel működő kazánokból 
álló, 50 MW alatti teljes névleges bemenő 
hőteljesítménnyel rendelkező 
tüzelőberendezések esetében egyetlen 
érvényesített napi átlagérték sem haladja 
meg az 1–2. részben foglalt vonatkozó 
kibocsátási határértékek 150%-át;

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

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

Az érvényesített átlagérték meghatározása 
a 3. rész 10. pontja alapján történik.

Az érvényesített átlagérték meghatározása 
a 3. rész 10. pontja alapján történik.

Az átlagos kibocsátási határértékek 
kiszámításakor nem kell figyelembe venni 
a 30. cikk (5) és (6) bekezdésében és a 37. 
cikkben foglalt időszakok alatt, valamint 
az indítási és a leállítási időszakban 
végzett méréseket.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 77. módosításának visszaállítása. Míg a BREF BAT-szintjei napi átlagot 
tükröznek, az V. melléklet megköveteli a kibocsátási határértékek havi alapon való elérését.
Ezenkívül a napi átlagértékek nem haladhatják meg a kibocsátási határérték 110%-át, és az 
óránkénti átlag 95%-a egy éven keresztül nem haladhatja meg a kibocsátási határértékek 
több mint kétszeresét. A Bizottság javaslata nem tesz különbséget a 2016 előtti és a 2016 utáni 
berendezések között. Míg ugyanazok a megfelelési szabályok érvényesek az új és a meglévő 
berendezésekre, fontos azokat összehangolni a BREF BAT-következtetéseivel, amelyek napi 
átlagon, nem pedig havi átlagon alapulnak.
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Módosítás 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
V melléklet – 4 rész – 1 szakasz – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Folyamatos mérés esetén az 1–2. 
részben meghatározott kibocsátási 
határértékek abban az esetben tekintendők 
teljesítettnek, ha az üzemórákra 
vonatkoztatott mérési eredmények szerint 
egy naptári éven belül az alábbi feltételek 
mindegyike teljesült:

(1) Folyamatos mérés esetén az 1–2.
részben meghatározott kibocsátási 
határértékek abban az esetben tekintendők 
teljesítettnek, ha az üzemórákra 
vonatkoztatott mérési eredmények szerint 
egy naptári éven belül az alábbi feltételek 
mindegyike teljesült:

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 77. módosítás.
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Módosítás 337
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
V melléklet – 4 rész – 1 szakasz – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Folyamatos mérés esetén az 1–2. 
részben meghatározott kibocsátási 
határértékek abban az esetben tekintendők 
teljesítettnek, ha az üzemórákra 
vonatkoztatott mérési eredmények szerint 
egy naptári éven belül az alábbi feltételek 
mindegyike teljesült:

(1) Folyamatos mérés esetén az 1–2. 
részben meghatározott kibocsátási 
határértékek abban az esetben tekintendők 
teljesítettnek, ha az üzemórákra 
vonatkoztatott mérési eredmények szerint 
egy naptári éven belül az alábbi feltételek 
mindegyike teljesült:

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

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

b) egyetlen érvényesített napi átlagérték 
sem haladja meg az 1–2. részben foglalt 
vonatkozó kibocsátási határértékek 110%-
át;

c) kizárólag szénnel működő kazánokból 
álló, 50 MW alatti teljes névleges bemenő 
hőteljesítménnyel rendelkező 
tüzelőberendezések esetében egyetlen 
érvényesített napi átlagérték sem haladja 
meg az 1–2. részben foglalt vonatkozó 
kibocsátási határértékek 150%-át;

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

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

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 77. módosításának visszaállítása. Míg a BREF BAT-szintjei napi átlagot 
tükröznek, az V. melléklet megköveteli a kibocsátási határértékek havi alapon való elérését.
Ezenkívül a napi átlagértékek nem haladhatják meg a kibocsátási határérték 110%-át, és az 
óránkénti átlag 95%-a egy éven keresztül nem haladhatja meg a kibocsátási határértékek 
több mint kétszeresét. A Bizottság javaslata nem tesz különbséget a 2016 előtti és a 2016 utáni 
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berendezések között. Míg ugyanazok a megfelelési szabályok érvényesek az új és a meglévő 
berendezésekre, fontos azokat összehangolni a BREF BAT-következtetéseivel, amelyek napi 
átlagon, nem pedig havi átlagon alapulnak.

Módosítás 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
V melléklet – 5 rész

A Tanács álláspontja Módosítás

5. rész törölve

Or. en

Indokolás

A Tanács által a 31. cikkhez kapcsolódóan beterjesztett új 5. rész törlése.

Módosítás 339
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
V melléklet – 5 rész – 1 táblázat

A Tanács álláspontja
1. A 30. cikk (2) bekezdésében említett tüzelőberendezésekre vonatkozó minimális 

kéntelenítési arányok

Minimális kéntelenítési arányTeljes 
névleges 
bemenő 
hőteljesítm
ény 
(MWh)

A 2002. november 27-ét megelőzően 
engedélyezett berendezések, vagy olyan 

berendezések, amelyek üzemeltetője ezen időpont 
előtt nyújtott be teljes engedélykérelmet, feltéve 

hogy a berendezést 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték

Egyéb 
berendezések

50-100 80% 92%

100-300 90% 92%

> 300 96% (1) 96%
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Megjegyzés:

(1) Az olajpalát égető tüzelőberendezések esetében a minimális kéntelenítési arány 95%.

Módosítás
1.  A 30. cikk (2) bekezdésében említett tüzelőberendezésekre vonatkozó minimális 
kéntelenítési arányok és maximális kibocsátási határértékek

Minimális kéntelenítési arány és maximális kibocsátási határértékTeljes 
névleges 
bemenő 
hőteljesítm
ény 
(MWh)

A 2002. november 27-ét megelőzően 
engedélyezett berendezések, vagy olyan 

berendezések, amelyek üzemeltetője ezen időpont 
előtt nyújtott be teljes engedélykérelmet, feltéve 

hogy a berendezést 2003. november 27-ig üzembe 
helyezték

Egyéb 
berendezések

50-100 80% 650 mg/Nm3 maximális kibocsátási 
határérték mellett

92 % 600mg/Nm3

maximális 
kibocsátási 
határérték 

mellett

100-300 90 % 450mg/Nm3 maximális kibocsátási 
határérték mellett

92 % 400mg/Nm3

maximális 
kibocsátási 
határérték 

mellett

> 300 96 % 450mg/Nm3 maximális kibocsátási 
határérték mellett (1)

96 % 400mg/Nm3

maximális 
kibocsátási 
határérték 

mellett

Megjegyzés:

(1) Az olajpalát égető tüzelőberendezések esetében a minimális kéntelenítési arány 95%, a maximális 
kibocsátási határérték pedig 450mg/Nm3.

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új eltérések módosítása.
Az európai kénkibocsátás legjelentősebb okozói azok a nagy tüzelőberendezések, amelyek  
magas kéntartalmú hazai tüzelőanyagokat (vagyis lignitet) használnak fel. A környezeti 
szempontú védintézkedések biztosítása érdekében gondoskodni kell arról, hogy a 
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kéntelenítései arányra legalább a fenti, az alacsony kéntartalmú tüzelőanyagokra vonatkozó 
határértékeknél kevésbé nagyratörő kibocsátási határértékek vonatkozzanak.

Módosítás 340
Inés Ayala Sender

A Tanács álláspontja
V melléklet – 5 rész – 1 táblázat– 1 a megjegyzés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(1a) Azokra az 1987. július 1. előtt 
engedélyezett létesítményekre, amelyeket 
2000 előtt szereltek fel füstgáz-
kénmentesítő berendezéssel, valamint 
2008. január 1. előtt szereltek fel a 
2001/80 irányelv által előírt 
berendezésekkel, 93%-os minimális 
kéntelenítési arány vonatkozik.

Or. en

Módosítás 341
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
V melléklet – 5 rész – 2 táblázat

A Tanács álláspontja
2. A 33. cikk (3) bekezdésében említett tüzelőberendezésekre vonatkozó minimális 

kéntelenítési arányok
Teljes névleges bemenő hőteljesítmény 

(MW)
Minimális kéntelenítési arány

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Módosítás
2. A 30. cikk (3) bekezdésében említett tüzelőberendezésekre vonatkozó minimális 
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kéntelenítési arányok és maximális kibocsátási határértékek
Teljes névleges bemenő hőteljesítmény 

(MW)
Minimális kéntelenítési arány

50-100 93 % 600mg/Nm3 maximális kibocsátási 
határérték mellett

100-300 93 % 400mg/Nm3 maximális kibocsátási 
határérték mellett

> 300 97 % 400mg/Nm3 maximális kibocsátási 
határérték mellett

Or. en

Indokolás

Lásd az V melléklet – 5 rész – 1 táblázat indokolását.

Módosítás 342
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
V melléklet – 6 rész

A Tanács álláspontja Módosítás

Az e melléklet 5. részében megállapított 
minimális kéntelenítési arányokat havi
átlagos határértékként kell alkalmazni.

Az e melléklet 5. részében megállapított 
minimális kéntelenítési arányokat napi
átlagos határértékként kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új eltérés módosítása. Míg a BREF BAT-szintjei napi átlagot 
tükröznek, az V. melléklet megköveteli a kibocsátási határértékek havi alapon való elérését. A 
jelenlegi szöveget össze kell hangolni a BREF-fel, amely napi átlagon, nem pedig havi 
átlagon alapul.
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Módosítás 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
V melléklet – 7 rész

A Tanács álláspontja Módosítás

7. rész törölve

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új cikk módosítása.

Módosítás 344
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
V melléklet – 7 rész – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) olyan tüzelőberendezéseknél, 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: 
1000 mg/Nm3;

a) 350 mg/Nm3;

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új megfogalmazás módosítása. Nincs szükség külön, a többi LCP-ra 
vonatkozó szabályoktól eltérő szabályokra a finomító/vegyipari LCP-k vonatkozásában. Ez 
szükségtelenül akadályozza a kibocsátások csökkentését. Az LCP-k, a vegyipari létesítmények 
és a finomítók közvetlenül átirányíthatják magas kéntartalmú maradékanyagaikat azokba a 
létesítményekbe, amelyek a legjobb kénvisszanyerő vagy kénmentesítő felszereléssel 
rendelkeznek. Amennyiben kisebb kazánokban és tüzelőberendezésekben is használni akarják 
az olcsó, magas kéntartalmú finomítási maradékanyagokat, szennyezéscsökkentő technikákat 
kell alkalmazniuk, akár több füstcsatorna kombinálásával is.
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Módosítás 345
Esther de Lange

A Tanács álláspontja
V melléklet – 7 rész – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) olyan tüzelőberendezéseknél, amelyek 
2002. november 27. előtt kaptak engedélyt 
vagy amelyek üzemeltetője ezen időpont 
előtt nyújtottak be teljes engedélykérelmet, 
feltéve hogy a berendezést legkésőbb 2003. 
november 27-ig üzembe helyezték: 1 000
mg/Nm3;

a) olyan tüzelőberendezéseknél, amelyek 
2002. november 27. előtt kaptak engedélyt 
vagy amelyek üzemeltetője ezen időpont 
előtt nyújtottak be teljes engedélykérelmet, 
feltéve hogy a berendezést legkésőbb 2003. 
november 27-ig üzembe helyezték: 800
mg/Nm3;

Or. en

Indokolás

A finomítókra vonatkozó kibocsátási határértékek nem következetesek. A 37. cikk (2) 
bekezdésében és az V. melléklet 7. részében szereplő átlagos kibocsátási határértékek 
magasabbak az V. melléklet 1. részének 2. és 3. pontjában szereplő legmagasabb 
határértékeknél. Ez indokolatlanul további rugalmasságot eredményez, és szükségtelenül 
akadályozhatja a kibocsátások csökkentését.

Módosítás 346
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
V melléklet – 7 rész – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) egyéb tüzelőberendezéseknél: 600 
mg/Nm3.

b) 850 mg/Nm3, amennyiben a 
tüzelőberendezések nem üzemelnek többet 
évi 1500 üzemóránál.

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett új megfogalmazás módosítása. Nincs szükség külön, a többi LCP-ra 
vonatkozó szabályoktól eltérő szabályokra a finomító/vegyipari LCP-k vonatkozásában. Ez 
szükségtelenül akadályozza a kibocsátások csökkentését. Az LCP-k, a vegyipari létesítmények 
és a finomítók közvetlenül átirányíthatják magas kéntartalmú maradékanyagaikat azokba a 
létesítményekbe, amelyek a legjobb kénvisszanyerő vagy kénmentesítő felszereléssel 
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rendelkeznek. Amennyiben kisebb kazánokban és tüzelőberendezésekben is használni akarják 
az olcsó, magas kéntartalmú finomítási maradékanyagokat, szennyezéscsökkentő technikákat 
kell alkalmazniuk, akár több füstcsatorna kombinálásával is.

Módosítás 347
Esther de Lange

A Tanács álláspontja
V melléklet – 7 rész – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) egyéb tüzelőberendezéseknél: 600
mg/Nm3.

b) egyéb tüzelőberendezéseknél: 400
mg/Nm3.

Or. en

Indokolás

A finomítókra vonatkozó kibocsátási határértékek nem következetesek. A 37. cikk (2) 
bekezdésében és az V. melléklet 7. részében szereplő átlagos kibocsátási határértékek 
magasabbak az V. melléklet 1. részének 2. és 3. pontjában szereplő legmagasabb 
határértékeknél. Ez indokolatlanul további rugalmasságot eredményez, és szükségtelenül 
akadályozhatja a kibocsátások csökkentését.

Módosítás 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
VI melléklet – 6 rész – 2.5 pont

A Tanács álláspontja Módosítás

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

2.5) Az illetékes hatóságok eltekinthetnek 
a HCl, a HF és az SO2 folyamatos 
mérésének kötelezettségétől a 
hulladékégető vagy hulladék-együttégető
művekben csak a 2.1.c) pontban 
meghatározott időszakos mérést előírva, ha 
az üzemeltető bizonyítani tudja, hogy ezen 
szennyező anyagok kibocsátása semmilyen 
körülmények között nem haladhatja meg az 
előírt kibocsátási határértékeket. Az eltérés 
nem alkalmazandó a különböző 
forrásokból származó, kevert hulladék 
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határértékeket. égetésének eseteiben.
Az illetékes hatóságok eltekinthetnek az 
NOx folyamatos mérésének 
kötelezettségétől az óránként 6 tonnánál 
kisebb névleges teljesítményű meglévő 
hulladékégető művekben vagy hulladék-
együttégető művekben csak a 2.1.c) 
pontban meghatározott időszakos mérést 
előírva, ha az üzemeltető a kérdéses 
hulladék minőségére, az alkalmazott 
technológiákra és a kibocsátás ellenőrzési 
eredményeire vonatkozó adatokkal 
bizonyítani tudja, hogy az NOx-kibocsátás 
szintje semmilyen körülmények között 
nem haladhatja meg az előírt kibocsátási 
határértékeket.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 78. módosítás.

Módosítás 349
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
VI melléklet – 6 rész – 2.5 pont – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Az első olvasatbeli 78. módosítás részleges újbóli előterjesztése. A Tanács álláspontja egyedi 
eseteket irányoz elő, amelyekben a HCl-re, a HF-re és az SO2-re nézve az illetékes hatóságok 
nem támaszthatnak követelményeket. Ez a mérés mellőzését is lehetővé teszi. Az ellenőrzés 
minősége nagy mértékben függ a hulladék mintavételétől, ezért a különböző forrásokból 
származó kevert hulladék és például a PVC miatti megnövekedett klórtartalom gyenge 
minőségű mintához vezet. Amennyiben ez a kivétel engedélyezett lenne, az adatok nyomon 
követése szelektívvé válna, és valószínűleg nem tudná kimutatni a kibocsátási csúcsokat.

Módosítás 350
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
VI melléklet – 6 rész – 2.6 pont – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

2.6) Az illetékes hatóság az alábbi 
esetekben a nehézfémek vonatkozásában 
kétévente egyszeri, a dioxinok és a 
furánok vonatkozásában évente egyszeri 
mérést is előírhat:

2.6) Az illetékes hatóság a nehézfémek, 
dioxinok és furánok vonatkozásában az 
alábbi esetekben engedélyezheti a mérések 
évi egyetlen alkalomra való csökkentését:

Or. en

Indokolás

Reinstatement of first reading amendment 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since 
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Módosítás 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
VI melléklet – 6 rész – 2.6 pont – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

2.6) Az illetékes hatóság az alábbi 2.6) Az illetékes hatóság a nehézfémek, 
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esetekben a nehézfémek vonatkozásában 
kétévente egyszeri, a dioxinok és a 
furánok vonatkozásában évente egyszeri 
mérést is előírhat:

dioxinok és furánok vonatkozásában az 
alábbi esetekben engedélyezheti a mérések 
évi egyetlen alkalomra való csökkentését:

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 79. módosítás.

Módosítás 352
Åsa Westlund

A Tanács álláspontja
VI melléklet – 6 rész – 2.6 pont – c a pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

ca) az üzemeltető bizonyítani tudja, hogy 
nem kezel sem elektromos vagy 
elektronikai hulladékot, sem klórozott 
vegyületet tartalmazó hulladékot.

Or. en

Indokolás

Reinstatement of first reading amendment 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 
these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.
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Módosítás 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

A Tanács álláspontja
VI melléklet – 6 rész – 2.6 pont – c a pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

ca) az üzemeltető bizonyítani tudja, hogy 
nem kezel sem elektromos vagy 
elektronikai hulladékot, sem klórozott 
vegyületet tartalmazó hulladékot.

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 80. módosítás.


