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RÖVID INDOKOLÁS

Az emberi eredetű gáz- és részecskekibocsátást leginkább a fűtés, az energiatermelés és a 
közlekedés során felhasznált üzemanyagok tökéletlen égése, az ipari vegyi folyamatok, 
valamint a kerekes járművek által okozott kopás idézi elő. A kibocsátás intenzitása lehet 
szezonális, többek között az alacsony szintű kibocsátásokhoz kapcsolódóan.

Az Európai Parlament és a Tanács javasolt irányelvének célja, hogy a légköri 
szennyezőanyagok legjelentősebb fajtáira vonatkozóan új nemzeti kibocsátási határértékeket 
állapítson meg. Egyrészt az egyes légköri szennyezők 2010-ig elérendő nemzeti kibocsátási 
határértékeiről szóló 2001/81/EK irányelv felváltását célozza, másrészt az uniós jogot kívánja 
hozzáigazítani az 1999. évi Göteborgi Jegyzőkönyvből eredő nemzetközi 
kötelezettségvállalásaihoz. A javaslat célja az emberi egészséget, a környezetet és az 
éghajlatot fenyegető potenciális kockázatok csökkentése. A javaslat a légköri 
szennyezőanyagokra vonatkozó szakpolitika felülvizsgálatának eredménye, és egy új uniós
szabályozási csomag részét képezi. 

Az uniós jognak a 25 éves jegyzőkönyv módosított rendelkezéseihez történő igazításán kívül 
a javasolt irányelv a jelenlegi irányelvben meghatározott négy gáznemű szennyezőanyag (a 
kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a metántól eltérő illékony szerves vegyületek, valamint az 
ammónia), a módosított jegyzőkönyvnek megfelelően a 2,5 mikrométernél nem kisebb 
átmérőjű szálló por, valamint a metánkibocsátás tekintetében rendelkezik egy módosításról is, 
nevezetesen a kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalások 2020 és 2030 közötti, valamint 
azon túli fokozatos emeléséről. E szennyezőanyag-csökkentésre irányuló nagyratörő tervek 
keretében a javasolt irányelv 2025-re középtávú kibocsátási plafonértékeket ír elő.

A tagállamok kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalásait az adott szennyezőanyag-típus 
referenciaévben (2005-ben) mért teljes mennyisége és a tárgyévben a légkörbe juttatott teljes 
kibocsátása közötti százalékaránnyal adják meg. Az irányelv arra kötelezi a tagállamokat, 
hogy dolgozzanak ki nemzeti programokat a kibocsátások csökkentésére, és azokat 
rendszeresen (kétévente) aktualizálják. A programokba be kell építeni azon tevékenységek 
leírását, amelyek lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy felmérjék a csökkentési célkitűzések 
elérésének pénzügyi következményeit. A javaslat emellett a tagállamok számára előírja a 
légköri szennyezők kibocsátásainak ellenőrzését, valamint nemzeti mérlegek és kibocsátási 
előrejelzések kidolgozását. A nemzeti programokat és a kibocsátási mérlegeket egyaránt be 
kell nyújtani a Bizottsághoz. 

A javasolt irányelv ezenkívül egy kisebb módosítást fűz a környezettel kapcsolatos egyes 
tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről szóló 2003/35/EK 
irányelvhez is. A módosítás egy, a kibocsátások csökkentésére irányuló nemzeti 
programokkal kapcsolatos előírásra történő hivatkozás.

Többek között a talajok elsavasodása, a vizek eutrofizációja és a fokozatos éghajlatváltozás 
miatt szükségessé vált a 2003/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítása. Új 
jogi aktus kidolgozásának igénye merült tehát fel a már bevezetett előírások egybefoglalására.

A legfontosabbak a nyilvánosságnak a környezettel foglalkozó tervek és programok 
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kidolgozásába történő bevonására irányuló jogi rendelkezéseket érintő módosítások. A fent 
említett irányelv I. mellékletébe ezért bekerült a légszennyezés nyomon követését szabályozó 
nemzeti rendelkezésekre történő hivatkozás.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli az új európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot. Meg kell 
azonban állapítani, hogy annak alapelemeit negyedszázada dolgozták ki, és a javaslat még 
utalást sem tesz arra, hogy e kibocsátásokat jobban kellene szabályozni és hatékonyabban 
nyomon kellene követni, különösen helyi szinten, a mérési módszerek javítása révén.

Konkrét észrevételek

1) A javaslat nem tér ki valamennyi típusú részecskekibocsátásra, például a 2,5 
mikrométernél kisebb átmérőjű szálló por, valamint különösen az emberi egészségre és az 
éghajlatra legveszélyesebb, a nanométeres tartományba tartozó átmérőjű részecskék 
kibocsátására.

2) A javaslat nem foglalkozik a klórozott aromás szénhidrogénekkel, vagyis dioxinokkal.

3) Fontos és aktuális kérdés a kibocsátások szezonalitása, különösen a fűtési időszak 
megemelkedett kibocsátása, ideértve az úgynevezett alacsony szintű kibocsátásokat is.

4) Tekintettel arra, hogy a kibocsátások terjedése nem áll meg a határokon, a tengeri 
országok, a légi közlekedés és a tengeri közlekedés sem mentesülhet a kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségek alól. Nem indokolt lehetővé tenni, hogy az országok „rugalmasan” mérjék fel 
kibocsátásaikat.

5) Az egyik, emberek által kibocsátott, de emberek által nem nagy mennyiségben előállított 
veszélyes gáz a hidrogén-szulfid (H2S). Ismertek például olyan, a magas kéntartalmú kőolaj 
tengeri szállítás során történő finomítására szolgáló bakteriális módszerek, melyek során 
jelentős mennyiségű mérgező hidrogén-szulfid kerül a légkörbe.

6) Formai szempontból azonban általánosságban kijelenthető, hogy – különös tekintettel a 
bizottsági javaslatok különböző mellékleteire történő hivatkozásokra – a Bizottság 
irányelvtervezete nem igazán átlátható. A vélemény előadója szerint a jogi aktusnak saját 
mellékletekkel kellene rendelkeznie, és legalább pontosabban fel kellene tüntetnie, hogy a 
mellékletek mely konkrét dokumentumokra hivatkoznak.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv a savasodást és az 
eutrofizációt okozó szennyezőanyagok, az 
ózon előanyagai, az elsődleges szálló por, a 
másodlagos szálló por előanyagai, 
valamint egyéb levegőszennyező anyagok
légköri kibocsátásának határértékeit 
határozza meg a tagállamok számára, 
továbbá előírja nemzeti
levegőszennyeződés-csökkentő programok 
kidolgozását, elfogadását és végrehajtását, 
valamint rendelkezik a szennyező 
kibocsátásoknak és azok hatásainak
nyomon követéséről és jelentéséről.

Ezen irányelv a gázok és a részecskék, 
nevezetesen a savasodást és az 
eutrofizációt okozó szennyezőanyagok,
valamint az ózon előanyagai, az elsődleges 
szálló por és a másodlagos szálló por 
előanyagai mérhető légköri kibocsátásának 
határértékeit határozza meg a tagállamok 
számára, valamint megemlíti az egyéb, 
aeroszolokat alkotó levegőszennyező 
anyagok nehezen mérhető forrásait,
továbbá előírja nemzeti levegőszennyezés-
csökkentő programok kidolgozását, 
elfogadását és végrehajtását, valamint
megfelelőbb módszerek kidolgozását a 
szennyezőanyag-kibocsátások és azok
hatásai nyomon követésére és az arról 
való jelentéstételre.

Or. pl

Indokolás

A kibocsátási határértékek csak a kibocsátások azon fajtáira és formáira vonatkozhatnak, 
amelyeket – folyamatos nyomon követésükre már létező fizikai-kémiai módszereket 
alkalmazva – egyértelműen mérni lehet. Ennek ellenére meg kell említeni azokat a kibocsátási 
forrásokat, amelyeket nehéz pontosan mérni, ám amelyek tartós és az egészségre és az 
éghajlatra veszélyes aeroszolokat bocsátanak ki, és erőfeszítéseket kell tenni a nyomon 
követésükre szolgáló jobb módszerek kidolgozására.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „kibocsátás”: valamely anyag
pontszerű vagy diffúz forrásból történő 

(1) „kibocsátás”: olyan általános fizikai-
kémiai folyamat, amely pontszerű vagy 
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kijuttatása a légkörbe; diffúz forrásból gázokat vagy szemcsés 
anyagokat termel és juttat a légkörbe;

Or. pl

Indokolás

A megfogalmazás általánosabb és átfogóbb jelleggel írja le a különböző folyamatokból eredő 
kibocsátásokat, így azok termelődését és légkörbe juttatását, nem pedig csak az anyagok 
végső kibocsátására vonatkozik.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „alacsony szintű kibocsátás”: olyan 
szezonális jellegű, elsősorban a fűtési 
időszakokat érintő, pontszerű forrásból 
származó, kéményen keresztül történő 
kibocsátás, melynek során az alacsony 
égési hatásfok és az oxigénhiány miatt 
alacsony átalakítási hatásfokkal 
rendelkező kazánberendezésekből 
származó hulladékgázok konvekciós
áramlása eredményeképpen gáz és 
szemcsés anyag kerül a légkörbe; 

Or. pl

Indokolás

Ez a szennyezés egyik olyan veszélyes típusa, amelyet az agglomerációkban gyakran 
tapasztalhatunk. Az alacsony égési hatásfoknak köszönhető, és szmog kialakulásához vezethet. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „nitrogén-oxidok” (NOx): (4) „nitrogén-oxidok” (NOx):
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nitrogéntartalmú oxidok és nitrogén-
dioxid, nitrogén-dioxidként kifejezve;

meghatározatlan összetételű nitrogén-
oxidok keveréke;

Or. pl

Indokolás

Egyértelműsítésre van szükség, mivel a NOx a fosszilis tüzelőanyagok elégetése során termelt, 
meghatározatlan összetételű nitrogén-oxidok keverékét jelenti. Ebben a keverékben sokkal 
nagyobb mennyiségben fordul elő a káros NO, mint a kevésbé káros NO2. Ezenkívül 
esetenként nyomokban dinitrogén-oxidot (N2O) is tartalmaz.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „a metántól eltérő illékony szerves 
vegyületek” (NMVOC): emberi 
tevékenységből származó minden olyan 
szerves vegyület a metán kivételével, 
amely napfény hatására a nitrogén-
oxidokkal történő reakciója során
fotokémiai oxidánsokat képes előállítani;

(5) „a metántól eltérő illékony szerves 
vegyületek” (NMVOC): emberi 
tevékenységből származó, a légkörben 
előforduló minden olyan szerves vegyület 
a metán kivételével, amely napsugárzás
hatására reakcióba lép a légkörben jelen 
lévő nitrogén-dioxiddal, serkentve a
fotokémiai oxidánsok előállítását;

Or. pl

Indokolás

E módosítás célja annak hangsúlyozása, hogy ez a jelenség magában a légkörben zajlik, nem 
kizárólag a fosszilis tüzelőanyagok égetése során. 

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. mellékletben meghatározott, 
2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 
kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 

(1) A II. mellékletben meghatározott, 
2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti 
kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel 
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összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 
kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 
nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő
illékony szerves vegyületek (NMVOC), az 
ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a 
metán (CH4) emberi eredetű éves 
kibocsátását.

összhangban a tagállamoknak korlátozniuk 
kell legalább a kén-dioxid (SO2), a 
nitrogén-oxidok (NOx), a metán (CH4) és 
az egyéb illékony szerves vegyületek
(NMVOC), az ammónia (NH3), valamint a
szilárd (PM2,5) és folyékony szerves és 
nem szerves részecskék emberi eredetű 
éves kibocsátását.

Or. pl

Indokolás

A „metántól eltérő illékony szerves vegyület” kifejezés tudományos szempontból nem állja 
meg a helyét. Ezért jelezni kell, hogy a káros aeroszolok a levegőben szuszpendált, szilárd és 
folyékony formában jelen lévő mikro- és nanorészecskékből állnak.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 
tagállamok megtesznek minden szükséges, 
de aránytalanul magas költségekkel nem 
járó intézkedést annak biztosítására, hogy 
2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az 
NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4
emberi eredetű kibocsátásait. Az említett 
kibocsátások szintjei a tüzelőanyag-
eladások alapján, egy lineáris csökkenési 
görbe mentén kerülnek meghatározásra a 
2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra 
meghatározott kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségek szintje között.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 
tagállamok megtesznek minden szükséges, 
de aránytalanul magas költségekkel nem 
járó intézkedést annak biztosítására, hogy
közvetlenül a területükön, parti 
tengereikben, valamint kizárólagos 
gazdasági övezeteikben 2025-ig 
korlátozzák az (1) bekezdésben említett
emberi eredetű kibocsátásaikat.

Or. pl

Indokolás

A különböző kibocsátások megismétlése helyett elegendő az előző bekezdésre hivatkozni. 
Tekintettel az égési hatásfok területén bekövetkezett technológiai fejlődésre, hatalmas hiba 
lenne a kibocsátási szinteket az eladott tüzelőanyag mennyisége alapján meghatározni. 
Ezenkívül nem kellene eltérő szabályokat és kritériumokat alkalmazni az országokhoz tartozó 
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parti tengerek és kizárólagos gazdasági övezetek tekintetében, az éghajlatváltozás ugyanis az 
egész bolygót érinti.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésnek való 
megfelelés során nem kell tekintettel lenni 
az alábbi kibocsátásokra:

(3) Az (1) és (2) bekezdésnek való 
megfelelés során tekintettel kell lenni az 
alábbi kibocsátásokra:

a) a repülőgépek le- és felszállási ciklusán 
túli kibocsátások;

a) a repülőgépek le- és felszállási ciklusán 
túli kibocsátások;

b) a Kanári-szigeteken, Franciaország 
tengerentúli megyéiben, Madeirán és az 
Azori-szigeteken keletkező kibocsátások;

b) a Kanári-szigeteken, Franciaország 
tengerentúli megyéiben, Madeirán és az 
Azori-szigeteken keletkező kibocsátások;

c) a b) pont szerinti területekre irányuló és 
onnan kiinduló nemzeti tengeri 
közlekedésből származó kibocsátások;

c) a b) pont szerinti területekre irányuló és 
onnan kiinduló nemzeti tengeri 
közlekedésből származó kibocsátások;

d) az 5. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül a nemzetközi tengeri közlekedésből 
származó kibocsátások.

d) az 5. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül a nemzetközi tengeri közlekedésből 
származó kibocsátások.

Or. pl

Indokolás

Nem szabad szemet hunynunk e kibocsátások felett, amelyek – a szén-dioxidhoz hasonlóan –
hosszú ideig a légkörben maradnak, és hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A valamennyi forrásból származó 
NOx-kibocsátások pontosabb felmérése és 
a csökkentésükre irányuló 
kötelezettségvállalások hatékonyabb 
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teljesítése érdekében a Bizottság felméri 
az Unióban használatban lévő személy- és 
haszongépjárművekbe szerelt, nem 
helyhez kötött dízelmotorokból származó 
nitrogén-oxid-kibocsátások gyorsan 
változó megoszlását. 

Or. pl

Indokolás

Az Unió tagállamaiban gyorsan növekszik a dízelmotoros járművek száma. Ütemesen 
emelkedik például a használt dízeljárművek Közép- és Kelet-Európába történő exportálása is. 
Ez azt jelenti, hogy ezekben az országokban gyorsan változik a kibocsátások eloszlása, és az 
ezer tonnában kifejezett kötelezettségvállalások meglehetősen pontatlanok lesznek.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az emberi eredetű kibocsátások 
meghatározásához a természetes 
kibocsátásokat ki kell vonni a teljes 
kibocsátásból.

Or. pl

Indokolás

Ez a nitrogén-oxidok és a szálló por természetes, például a művelés alatt álló földterületekről 
származó kibocsátásaira vonatkozik.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikk (2) bekezdésével 
összhangban 2025-re meghatározott 
köztes kibocsátási szinteknek és a II. 

törölve
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mellékletben az NOx, az SO2 és a PM2,5 
tekintetében meghatározott, 2030-től 
alkalmazandó nemzeti 
kibocsátáscsökkentési kötelezettségeknek 
való megfelelés érdekében a tagállamok a 
nemzetközi tengeri közlekedés NOx-, SO2-
és PM2,5-kibocsátásaiban elért 
csökkenést figyelembe vehetik az 
ugyanabban az évben más forrásokból 
származó NOx-, SO2- és PM2,5-
kibocsátások mértékének 
meghatározásakor, feltéve, hogy a 
tagállamok: 

a) a kibocsátáscsökkentést a parti 
tengereikhez, kizárólagos gazdasági 
övezeteikhez vagy adott esetben a 
szennyezés-ellenőrzési övezeteikhez 
tartozó tengeri területeken érték el;

b) hatékony nyomonkövetési és felügyeleti 
intézkedéseket fogadtak el és hajtottak 
végre e rugalmassági rendelkezés 
megfelelő alkalmazása érdekében;

c) intézkedéseket hajtottak végre annak 
érdekében, hogy a nemzetközi tengeri 
közlekedés NOx-, SO2- és PM2,5-
kibocsátásainak mértéke csekélyebb 
legyen, mint amekkora az NOx-, SO2- és 
PM2,5-kibocsátásokra alkalmazandó 
uniós normák betartásából adódó 
kibocsátás lenne; és a tagállamok a 
szóban forgó intézkedéseknek köszönhető 
nagyobb mérvű kibocsátáscsökkentés 
megfelelő számítását igazolták;

d) a c) pont szerint kiszámított NOx-, 
SO2- és PM2,5-kibocsátásoknak 
legfeljebb 20%-át vették figyelembe, 
mégpedig úgy, hogy az ellensúlyozás nem 
jár a II. mellékletben a 2020-ra vonatkozó 
nemzeti kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségek teljesítésének 
elmaradásával.

Or. pl
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Indokolás

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana “elastyczność” wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a IV. melléklettel 
összhangban kiigazíthatják éves nemzeti 
emissziókatasztereiket az SO2, az NOx, az 
NH3, az NMVOC és a PM2,5
tekintetében, amennyiben nemzeti 
kibocsátáscsökkentési kötelezettségeik és a 
köztes kibocsátási szintek nem 
teljesítésének hátterében az 
emissziókataszter összeállításának 
tudományos ismeretek alapján aktualizált, 
javított módszere áll.

(3) A tagállamok a IV. melléklettel 
összhangban kiigazíthatják éves nemzeti 
emissziókatasztereiket a 4. cikk (1) 
bekezdésében említett kibocsátások
tekintetében, amennyiben nemzeti 
kibocsátáscsökkentési kötelezettségeik és a 
köztes kibocsátási szintek nem 
teljesítésének hátterében a továbbfejlesztett 
kibocsátáscsökkentési technológiák, 
valamint az emissziókataszter 
összeállításának a nyomon követés alapján 
és a tudományos ismereteknek 
megfelelően aktualizált módszerei állnak.

Or. pl

Indokolás

Az emissziókataszterek összeállítása tulajdonképpen nem tudományos ismeretek kérdése, 
hanem azon technológiáké, amelyek lehetővé teszik a csökkentést, valamint a nyomon 
követésé, amely segít a kataszterek objektív módon történő aktualizálásában.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság a 7. cikk (4), (5) 
és (6) bekezdésében említett vonatkozó 
jelentés kézhezvételétől számított kilenc 
hónapon belül nem emel kifogást, az 
érintett tagállam a kérdéses évre nézve 
elfogadottnak és érvényesnek tekinti az 
adott rugalmassági rendelkezés 
alkalmazását. Amennyiben a Bizottság úgy 
ítéli, hogy a rugalmassági rendelkezés 
alkalmazása nem felel meg az 
alkalmazandó előírásoknak és 
feltételeknek, határozatot fogad el, és 
tájékoztatja a tagállamot a rugalmassági 
rendelkezés alkalmazásának 
elutasításáról.

Amennyiben a Bizottság a 7. cikk (4), (5) 
és (6) bekezdésében említett vonatkozó 
jelentés kézhezvételétől számított kilenc 
hónapon belül nem emel kifogást, az 
érintett tagállam a kérdéses évre nézve 
elfogadottnak és érvényesnek tekinti az 
adott rugalmassági rendelkezés 
alkalmazását.

Or. pl

Indokolás

Egyértelmű, hogy a rugalmassági rendelkezés problémás kérdés, mégpedig a rugalmasság 
meghatározására szolgáló világos kritériumok hiánya miatt. A Bizottság javaslata ezért 
tartalmaz olyan rendelkezést, mely szerint maga a Bizottság mondja ki a végső szót a 
kérdésben. 

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok az önálló házakban és 
lakásokban az alacsony hatékonyságú 
fűtőberendezések modern, nagy hatásfokú 
eszközökkel történő felváltása, a 
lakótelepeken pedig a hőerőművek kisebb, 
helyi kapcsolt energiatermelő 
létesítményekkel történő felváltása révén 
fokozatosan felszámolják az alacsony 
szintű kibocsátások forrásait, különösen a 
nagyobb agglomerációkban.
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Or. pl

Indokolás

Nem csupán az alacsony szintű kibocsátások csökkentéséről van szó, hanem inkább azok 
teljes felszámolásáról.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió és – adott esetben – a tagállamok 
a kibocsátáscsökkentés feltételeinek 
jobbítása érdekében információcserét is 
magában foglaló két- és többoldalú 
együttműködést folytatnak a műszaki-
tudományos kutatás és fejlesztés területén 
harmadik országokkal és olyan érintett 
nemzetközi szervezetekkel, mint az ENSZ 
Környezetvédelmi Programja (UNEP), az 
ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 
(ENSZ-EGB), a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet (IMO) és a Nemzetközi Polgári 
Repülési Szervezet (ICAO).

Az Unió és – adott esetben – a tagállamok 
a kibocsátáscsökkentés feltételeinek 
jobbítása érdekében információcserét is 
magában foglaló két- és többoldalú 
együttműködést folytatnak a műszaki-
tudományos kutatás és fejlesztés területén 
harmadik országokkal és olyan érintett 
nemzetközi szervezetekkel, mint az ENSZ 
Környezetvédelmi Programja (UNEP), az 
ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 
(ENSZ-EGB), a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet (IMO) és a Nemzetközi Polgári 
Repülési Szervezet (ICAO). A tagállamok 
határokon átnyúló konzultációkat 
folytatnak a szomszédos ipari térségeikből 
származó kibocsátások által jelentett 
közös veszélyekről, és közös terveket 
dolgoznak ki e kibocsátások 
felszámolására vagy csökkentésére.

Or. pl

Indokolás

A szomszédos tagállamoknak konzultálniuk kell egymással, és közös terveket kell kidolgozniuk 
a kibocsátások felszámolása vagy csökkentése céljából, különösen olyan esetekben, amikor 
ipari térségeik egymás mellett találhatók.
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2003/35/EK irányelv módosítása Az 2003/35/EK irányelv módosításai

Or. pl

Indokolás

A szöveg további része tartalmaz egy javaslatot a 2003/35/EK irányelv 2. cikke (2) 
bekezdésének egy új e) pont beillesztésével történő módosítására, így a 16. cikk címében 
többes számot kell használni.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 albekezdés (új)
2003/35/EK irányelv
2 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2003/35/EK irányelv 2. cikkének (2) 
bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül 
ki:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nyilvánosság aktívan részt tudjon venni az 
ilyen tervek és programok, valamint azok 
származékainak kidolgozásában, 
mégpedig az egyes tagállamokra jellemző, 
a közvetlen demokráciát szolgáló eszközök 
alkalmazásával, például nyilvános 
konzultációkkal, közvélemény-
kutatásokkal és helyi népszavazásokkal, 
különösen olyan esetben, amikor a 
kidolgozandó terv vagy program nagy 
jelentőséggel bír a helyi lakosság 
számára.

Or. pl
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Indokolás

A jelenlegi irányelvben található megoldás kizárólag a közvélemény-kutatás lehetőségét veti 
fel, de nem írja elő a közvetlen demokráciát szolgáló eszközök, például a helyi lakosság 
számára nagy jelentőséggel bíró kérdésekben a kötelező nyilvános konzultáció, vagy a 
fakultatív helyi népszavazás szélesebb körű alkalmazását.


