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A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 22
(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) Amennyiben lehetséges, a szennyezés 
terjedésének modelljét kell alkalmazni 
annak érdekében, hogy a mintavételi 
pontokon mért adatokat a koncentráció 
földrajzi eloszlása szempontjából is 
értelmezni lehessen. Ez az adott területen 
élő lakosság expozíciójának számítási 
alapjául szolgálhat.

Or. de

Indokolás

Az első olvasat 2. módosításának átvezetése.



PE394.128v01-00 2/36 AM\685498HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 23
(17a) preambulumbekezdés (új)

(17a) A környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 
1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi 
irányelv szerinti engedélynek teljes 
mértékben megfelelő ipari létesítmények 
tekintetében ez az irányelv nem tartalmaz 
további intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 10. módosításában megfogalmazott elképzelések ismételt bevezetése. 

Az IPPC-irányelv 10. cikke már lehetővé teszi, hogy az elérhető legjobb technikák 
használatával megvalósítható feltételeknél szigorúbb feltételeket vezessenek be. Ezért az 
érvényes IPPC-engedély azt feltételezi, hogy az ezen irányelv szerinti követelményeket az 
engedélyezési eljárás során már figyelembe vették. Ezenkívül az IPPC-irányelvnek megfelelő 
létesítményeknek kiszámíthatóságra van szükségük beruházásaik tervezésekor, és 
elképzelhetetlen egy állandóan ismétlődő folyamat, amelynek keretében gyakori az 
engedélyezési feltételek kiigazítása.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 24
15. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok minden szükséges, 
aránytalanul magas költségekkel nem járó 
intézkedést megtesznek a PM2,5-expozício 
csökkentése érdekében, abból a célból, hogy 
a XIV. melléklet B. szakaszában 
meghatározott nemzeti expozíciócsökkentési 
célt az ott meghatározott évig teljesítsék.

(1) A tagállamok minden szükséges, az 
emberi egészség szempontjából 
egyértelműen javulást jelentő és 
aránytalanul magas költségekkel nem járó 
intézkedést megtesznek a PM2,5-expozício 
csökkentése érdekében, abból a célból, hogy 
a XIV. melléklet B. szakaszában 
meghatározott nemzeti expozíciócsökkentési 
célt az ott meghatározott évig teljesítsék.

Or. de
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Indokolás

A módosítás pontosítja a meghozandó intézkedések célját. A Tanács újrafogalmazta a 
bekezdést, ami indokolttá teszi a módosításban megadott pontosítást.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 25
16. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok minden szükséges, 
aránytalanul magas költségekkel nem járó 
intézkedést megtesznek annak biztosítására, 
hogy a környezeti levegő PM2,5-
koncentrációja a XIV. melléklet C. 
szakaszában meghatározott időponttól 
kezdődően ne lepje túl az ott meghatározott 
célértéket.

(1) A tagállamok minden szükséges, az 
emberi egészség szempontjából 
egyértelműen javulást jelentő és 
aránytalanul magas költségekkel nem járó 
intézkedést megtesznek annak biztosítására, 
hogy a környezeti levegő PM2,5-
koncentrációja a XIV. melléklet C. 
szakaszában meghatározott időponttól 
kezdődően ne lepje túl az ott meghatározott 
célértéket.

Or. de

Indokolás

A módosítás pontosítja a meghozandó intézkedések célját. A Tanács újrafogalmazta a 
bekezdést, ami indokolttá teszi a módosításban megadott pontosítást.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 26
20. cikk (3) bekezdés

(3) A Bizottság …*-ig iránymutatásokat tesz 
közzé a természetes forrásoknak 
tulajdonítható túllépések bemutatására és 
azok figyelmen kívül hagyására 
vonatkozóan.

törölve

* Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontját követően 24 hónappal.

Or. de
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Indokolás

A bizottsági iránymutatások túlzott bürokráciához vezetnek, és akadályozzák azt a 
rugalmasságot, amire a tagállamoknak lesz szükségük az irányelv átültetéséhez.

Ezt az új bekezdést a Tanács vezette be, amely bekezdés a bizottsági javaslatban nem 
szerepelt.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Módosítás: 27
22. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben egy adott övezetben vagy 
agglomerációban a PM10 vonatkozásában a 
XI. mellékletben meghatározott 
határértékeket a helyszínre jellemző terjedési 
jellegzetességek, a kedvezőtlen időjárási 
viszonyok vagy az országhatárokon átterjedő 
jelleg miatt nem lehet teljesíteni, a 
tagállamok …*-ig mentesülnek ezen 
határértékek alkalmazásának kötelezettsége 
alól, feltéve, hogy teljesítik az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételeket.

(2) Amennyiben egy adott övezetben vagy 
agglomerációban a PM10 vonatkozásában a 
XI. mellékletben meghatározott 
határértékeket vagy a PM2.5 vonatkozásában 
a XIV. mellékletben meghatározott 
célértékeket vagy az NO2-re vonatkozó 
határértékeket a helyszínre jellemző 
terjedési jellegzetességek, a kedvezőtlen 
időjárási viszonyok vagy az országhatárokon 
átterjedő jelleg miatt nem lehet teljesíteni, a 
tagállamok …*-ig mentesülnek ezen 
határértékek alkalmazásának kötelezettsége 
alól, feltéve, hogy teljesítik az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételeket

* HL: Ezen irányelv hatálybalépésének időpontját 
követő három évvel.

* HL: Ezen irányelv hatálybalépésének időpontját 
követő három évvel.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 81. módosításában megfogalmazott elképzelések ismételt bevezetése. 

Egyes területeken az NO2 tekintetében is problematikus az előírások időben történő 
teljesítése. Emiatt ésszerűnek tűnik lehetőséget biztosítani arra, hogy az irányelv 
hatálybalépése utáni időpontra halasszák az NO2 határértékek elérését.

Módosítás, előterjesztette: Henrik Lax

Módosítás: 28
22. cikk (2) bekezdés
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(2) Amennyiben egy adott övezetben vagy 
agglomerációban a PM10 vonatkozásában a 
XI. mellékletben meghatározott 
határértékeket a helyszínre jellemző terjedési 
jellegzetességek, a kedvezőtlen időjárási 
viszonyok vagy az országhatárokon átterjedő 
jelleg miatt nem lehet teljesíteni, a 
tagállamok …*-ig mentesülnek ezen 
határértékek alkalmazásának kötelezettsége 
alól, feltéve, hogy teljesítik az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételeket.

(2) Amennyiben egy adott övezetben vagy 
agglomerációban a PM10 vonatkozásában a 
XI. mellékletben meghatározott 
határértékeket vagy a PM2.5 vonatkozásában 
a XIV. mellékletben meghatározott
célértékeket a helyszínre jellemző terjedési 
jellegzetességek, a kedvezőtlen időjárási 
viszonyok vagy az országhatárokon átterjedő 
jelleg miatt nem lehet teljesíteni, a 
tagállamok …*-ig mentesülnek ezen 
határértékek alkalmazásának kötelezettsége 
alól, feltéve, hogy teljesítik az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételeket.

* HL: Ezen irányelv hatálybalépésének időpontját 
követő három évvel.

* HL: Ezen irányelv hatálybalépésének időpontját 
követő három évvel.

Or. en

Indokolás

Hivatkozni kell a PM2.5-re is, hogy a szövegben tükröződjön az irányelv hatályának 
kiterjesztése. Az első olvasat 81. módosításában megfogalmazott elképzelések ismételt 
bevezetése.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 29
22. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben egy adott övezetben vagy 
agglomerációban a PM10 vonatkozásában a 
XI. mellékletben meghatározott 
határértékeket a helyszínre jellemző terjedési 
jellegzetességek, a kedvezőtlen időjárási 
viszonyok vagy az országhatárokon átterjedő 
jelleg miatt nem lehet teljesíteni, a 
tagállamok …*-ig mentesülnek ezen 
határértékek alkalmazásának kötelezettsége 
alól, feltéve, hogy teljesítik az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételeket.

(2) Amennyiben egy adott övezetben vagy 
agglomerációban a PM10 vonatkozásában a 
XI. mellékletben meghatározott 
határértékeket a helyszínre jellemző terjedési 
jellegzetességek, a kedvezőtlen időjárási 
viszonyok vagy az országhatárokon átterjedő 
jelleg miatt nem lehet teljesíteni, a 
tagállamok …*/**-ig mentesülnek ezen 
határértékek alkalmazásának kötelezettsége 
alól, feltéve, hogy teljesítik az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételeket.

* HL: Ezen irányelv hatálybalépésének időpontját 
követő három évvel.

* HL: Ezen irányelv hatálybalépésének időpontját 
követő három évvel.

** Az ezen irányelv Lengyel Köztársaság 
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tekintetében történő hatálybalépésének 
időpontját követő hat évvel.

Or. en

Indokolás

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date because of adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced in reasonable time 
considering very high economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 30
22. cikk (2) bekezdés és (2a) bekezdés (új)

(2) Amennyiben egy adott övezetben vagy 
agglomerációban a PM10 vonatkozásában a 
XI. mellékletben meghatározott 
határértékeket a helyszínre jellemző terjedési 
jellegzetességek, a kedvezőtlen időjárási 
viszonyok vagy az országhatárokon átterjedő 
jelleg miatt nem lehet teljesíteni, a 
tagállamok …*-ig mentesülnek ezen 
határértékek alkalmazásának kötelezettsége 
alól, feltéve, hogy teljesítik az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételeket.

(2) Amennyiben egy adott övezetben vagy 
agglomerációban a PM10 vonatkozásában a 
XI. mellékletben meghatározott 
határértékeket a helyszínre jellemző terjedési 
jellegzetességek, a kedvezőtlen időjárási 
viszonyok vagy az országhatárokon átterjedő 
jelleg miatt nem lehet teljesíteni, a 
tagállamok …*-ig mentesülnek ezen 
határértékek alkalmazásának kötelezettsége 
alól, feltéve, hogy teljesítik az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételeket.

(2a) A tagállamok egy adott övezetre vagy 
agglomerációra vonatkozóan legfeljebb 
további két évvel elhalaszthatják a PM10-re 
és a PM2,5-re vonatkozó határértékek 
határidejét, ha az (1) bekezdés szerinti 
levegőminőségi terv kimutatja, hogy a 
határértékek nem elérhetők, amennyiben a 
tagállam igazolja, hogy nemzeti, regionális 
és helyi szinten minden megfelelő 
intézkedést meghoztak a fent említett 
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határidők betartása érdekében, beleértve a 
XV. melléklet B. szakaszában említett 
irányelvek végrehajtását az azokban a jogi 
aktusokban meghatározott határidőkön 
belül.

* HL: Ezen irányelv hatálybalépésének időpontját 
követő három évvel.

* HL: Ezen irányelv hatálybalépésének időpontját 
követő négy évvel.

Or. de

Indokolás

Az első olvasat 81. módosításában megfogalmazott elképzelések ismételt bevezetése. 

Minden erőfeszítés ellenére bizonyos területeken a kitűzött határidőkön belül nem lehet 
teljesíteni a részecskékre meghatározott határértékeket, és hosszabb határidő lesz szükséges 
ahhoz, hogy a légszennyezés ellen európai, nemzeti és helyi szinten hozott intézkedések 
kifejthessék hatásukat, és így a határidők betarthatók legyenek. Mindazonáltal a határidő 
csak akkor hosszabbítható meg, ha korábban már megfelelő intézkedéseket tettek nemzeti és 
regionális szinten.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Módosítás: 31
22. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok egy adott övezetre vagy 
agglomerációra vonatkozóan legfeljebb két 
évvel elhalaszthatják a PM10-re vonatkozó 
határértékek vagy a PM2,5-re vonatkozó 
célértékek és az NO2-re vonatkozó 
határértékek határidejét, ha az (1) bekezdés 
szerinti terv vagy program kimutatja, hogy 
a határértékek vagy célértékek nem 
elérhetők, amennyiben a tagállam igazolja, 
hogy nemzeti, regionális és helyi szinten 
minden megfelelő intézkedést meghoztak a 
fent említett határidők betartása érdekében, 
beleértve a XV. melléklet B. szakaszában 
említett irányelvek végrehajtását az 
azokban a jogi aktusokban meghatározott 
határidőkön belül.

Or. en
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Indokolás

Az első olvasat 81. módosításában megfogalmazott elképzelések ismételt bevezetése. 

Egyes területeken az NO2 tekintetében is problematikus az előírások időben történő 
teljesítése. Emiatt ésszerűnek tűnik lehetőséget biztosítani arra, hogy az irányelv 
hatálybalépése utáni időpontra halasszák az NO2 határértékek elérését.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 32
22. cikk (4) bekezdés (1) albekezdés

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot 
arról, hogy véleményük szerint hol 
alkalmazandó az (1) és a (2) bekezdés, 
valamint továbbítják az (1) bekezdésben 
említett, a levegőminőségi tervet, beleértve a 
Bizottság számára annak megvizsgálásához 
szükséges, valamennyi vonatkozó 
információt is, hogy a megfelelő feltételeket 
teljesítették-e. A Bizottság a vizsgálatában 
figyelembe veszi a tagállamok által tett 
intézkedések becsült hatását, valamint a 
közösségi intézkedések becsült hatását.

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot 
arról, hogy véleményük szerint hol 
alkalmazandó az (1) és a (2) bekezdés, 
valamint továbbítják az (1) bekezdésben 
említett, a levegőminőségi tervet, beleértve a 
Bizottság számára annak megvizsgálásához 
szükséges, valamennyi vonatkozó 
információt is, hogy a megfelelő feltételeket 
teljesítették-e. A Bizottság a vizsgálatában 
figyelembe veszi a tagállamok által tett 
intézkedések becsült hatását, valamint a 
Bizottság által a XVIa. melléklet szerint 
meghozandó közösségi intézkedések becsült 
hatását a forrásnál. Értékelésében a 
Bizottságnak meg kell jegyeznie, hogy a 
XVIa. melléklet szerinti közösségi 
intézkedések eddig milyen hatást 
gyakoroltak a levegőminőségre a szóban 
forgó tagállamban, vagy hogy csak a 
jövőben fejtik-e ki hatásukat.

Or. de

Indokolás

Az első olvasat 81. és 83. módosításában megfogalmazott elképzelések ismételt bevezetése. 

A levegőminőség javítására irányuló intézkedéseknek a kibocsátással kapcsolatos 
intézkedésekre kell összpontosítaniuk. Ezenkívül olyan közösségi intézkedésekre van szükség, 
amelyek a keletkezésük pontján lépnek fel a szennyező anyagok kibocsátásával szemben. Ha 
ezek a közösségi intézkedések nem lépnek hatályba időben, vagy csak késve lépnek hatályba, 
nem tudnak hozzájárulni a levegőminőség javulásához. Ezt figyelembe kell venni a 
határértékek betartására vonatkozó követelmény alóli mentesség engedélyezésekor.
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Módosítás: 33
23. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

Azon határértékek túllépéskor, amelyek 
esetében már lejárt a teljesítésre vonatkozó 
határidő, a levegőminőségi terv megfelelő 
intézkedéseket állapít meg annak érdekében, 
hogy a túllépés időtartama a lehető 
legrövidebb ideig tartson.

Azon határértékek túllépéskor, amelyek 
esetében már lejárt a teljesítésre vonatkozó 
határidő, a levegőminőségi terv megfelelő 
intézkedéseket állapít meg, továbbá 
kifejezetten a gyermekek egészségének 
védelmére szolgáló intézkedéseket is 
tartalmazhat, annak érdekében, hogy a 
túllépés időtartama a lehető legrövidebb 
ideig tartson.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat óta több új tudományos bizonyíték került napvilágra, amelyek rámutattak a 
levegőszennyezésnek a gyermekek egészségére gyakorolt hatására. Új tanulmányokat 
végeztek Hollandiában, Franciaországban és Kaliforniában (Brauer és társai (2007), Annesi-
Maesano és társai (2007), Islam és társai (2007)). A legfontosabb új bizonyíték a korlátozott 
tüdőfunkcióra, valamint a levegőszennyezés miatti asztmás, nehézlégzési, fül-, orr- és  
torokfertőzési esetek növekvő számára vonatkozik.

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 34
23. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

Azon határértékek túllépéskor, amelyek 
esetében már lejárt a teljesítésre vonatkozó 
határidő, a levegőminőségi terv megfelelő 
intézkedéseket állapít meg annak érdekében, 
hogy a túllépés időtartama a lehető 
legrövidebb ideig tartson.

Azon határértékek túllépéskor, amelyek 
esetében már lejárt a teljesítésre vonatkozó 
határidő, a levegőminőségi terv megfelelő 
intézkedéseket állapít meg, beleértve – adott 
esetben – a gyermekek egészségének 
védelmére szolgáló egyedi intézkedéseket is, 
annak érdekében, hogy a túllépés időtartama 
a lehető legrövidebb ideig tartson.

Or. en
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Indokolás

Az első olvasat óta több új tudományos bizonyíték került napvilágra, amelyek rámutattak a 
levegőszennyezésnek a gyermekek egészségére gyakorolt hatására. Új tanulmányokat 
végeztek Hollandiában, Franciaországban és Kaliforniában (Brauer és társai (2007), Annesi-
Maesano és társai (2007), Islam és társai (2007)). A legfontosabb új bizonyíték a korlátozott 
tüdőfunkcióra, valamint a levegőszennyezés miatti asztmás, nehézlégzési, fül-, orr- és  
torokfertőzési esetek növekvő számára vonatkozik.
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Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 35
23. cikk (1) bekezdés (4a) albekezdés (új)

A terveket és programokat azzal a feltétellel 
dolgozzák ki, hogy az olyan ipari 
létesítmények tekintetében, amelyek 
esetében a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 
1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi 
irányelv alapján engedélyt adtak ki, ezen 
irányelv alapján nem kell további 
intézkedéseket hozni.

Or. de

Indokolás

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading. 

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 36
24. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben egy adott övezetben vagy 
agglomerációban fennáll a veszélye annak, 
hogy a szennyező anyagok szintje 
meghaladja a XII. mellékletben 

(1) Amennyiben egy adott övezetben vagy 
agglomerációban fennáll a veszélye annak, 
hogy a szennyező anyagok szintje 
meghaladja a XII. mellékletben 
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meghatározott egy vagy több riasztási 
küszöbértéket, a tagállamok a túllépési 
kockázat csökkentése, vagy az ilyen túllépés 
időtartamának korlátozása érdekében 
cselekvési terveket dolgoznak ki a rövid 
távon meghozandó intézkedések 
megjelölésével. Amennyiben ez a kockázat a 
VII., XI. és XIV. mellékletben 
meghatározott egy vagy több határértékre 
vagy célértékre vonatkozik, a tagállamok –
adott esetben – ilyen rövid távú cselekvési 
terveket dolgozhatnak ki.

meghatározott egy vagy több riasztási 
küszöbértéket, a tagállamok – amennyiben 
helyénvalónak és érdemesnek tűnik – a 
túllépési kockázat csökkentése, vagy az 
ilyen túllépés időtartamának korlátozása 
érdekében cselekvési terveket dolgoznak ki 
a rövid távon meghozandó intézkedések 
megjelölésével. Amennyiben ez a kockázat a 
VII., XI. és XIV. mellékletben 
meghatározott egy vagy több határértékre 
vagy célértékre vonatkozik, a tagállamok –
amennyiben helyénvalónak és érdemesnek 
tűnik – ilyen rövid távú cselekvési terveket 
dolgozhatnak ki.

Amennyiben azonban fennáll a veszélye az 
ózon tekintetében a XII. melléklet B. 
szakaszában meghatározott riasztási
küszöbérték túllépésének, a tagállamok 
kizárólag abban az esetben dolgoznak ki 
ilyen rövid távú cselekvési terveket, 
amennyiben véleményük szerint –
figyelembe véve a nemzeti földrajzi, 
meteorológiai és gazdasági feltételeket – a 
kockázat, valamint az ilyen túllépés 
időtartamának vagy súlyosságának 
csökkentésére számottevő lehetőség van. Az 
ilyen rövid távú cselekvési terv 
kidolgozásakor a tagállamok figyelembe 
veszik a 2004/279/EK irányelvet.

A tagállamok azonban kizárólag abban az 
esetben dolgoznak ki ilyen rövid távú 
cselekvési terveket, amennyiben 
véleményük szerint – figyelembe véve a 
nemzeti földrajzi, meteorológiai és 
gazdasági feltételeket – a kockázat, valamint 
az ilyen túllépés időtartamának vagy 
súlyosságának csökkentésére számottevő 
lehetőség van. Az ilyen rövid távú 
cselekvési terv kidolgozásakor a tagállamok 
figyelembe veszik a 2004/279/EK 
irányelvet.

Or. de

Indokolás

Az első olvasat 35. módosításában megfogalmazott elképzelések ismételt bevezetése. 

A rövid távon meghozandó intézkedések csak bizonyos feltételek mellett tudják egy térségben 
potenciálisan olyan mértékben csökkenteni a szennyező anyagok szintjét, hogy teljesüljenek a 
határértékek. Ezért az összes szennyező anyag tekintetében rövid távú intézkedésekre 
vonatkozó terveket csak azzal a feltétellel lehet kidolgozni, hogy az intézkedések – amelyekre 
a tervek vonatkoznak – hatékonyan hozzá tudnak járulni a levegőminőség javításához.
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Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 37
24. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett rövid távú 
cselekvési tervek az adott esettől függően 
intézkedéseket írhatnak elő az olyan 
tevékenységek – köztük a gépjárműforgalom 
– ellenőrzésére és – szükség esetén –
felfüggesztésére, amelyek hozzájárulnak a 
határértékek, célértékek vagy riasztási 
küszöbértékek túllépésének kockázatához.
Ezen cselekvési tervek magukba 
foglalhatnak ipari berendezések vagy 
termékek alkalmazásával kapcsolatos 
hatékony intézkedéseket is.

(2) Az (1) bekezdésben említett rövid távú 
cselekvési tervek az adott esettől függően 
intézkedéseket írhatnak elő az olyan 
tevékenységek – köztük a gépjárműforgalom 
– ellenőrzésére és – szükség esetén –
felfüggesztésére, amelyek hozzájárulnak a 
határértékek, célértékek vagy riasztási 
küszöbértékek túllépésének kockázatához.
Ezen cselekvési tervek magukba 
foglalhatnak ipari berendezések vagy 
termékek alkalmazásával kapcsolatos 
hatékony intézkedéseket is. E cselekvési 
tervek magukban foglalhatnak érzékeny 
népességcsoportok – köztük a gyerekek –
védelmére irányuló egyedi cselekvéseket is.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat óta több új tudományos bizonyíték került napvilágra, amelyek rámutattak a 
levegőszennyezésnek a gyermekek egészségére gyakorolt hatására. A legfontosabb új 
bizonyíték a korlátozott tüdőfunkcióra, valamint a levegőszennyezés miatti asztmás, 
nehézlégzési, fül-, orr- és  torokfertőzési esetek növekvő számára vonatkozik.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Módosítás: 38
24. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett rövid távú 
cselekvési tervek az adott esettől függően 
intézkedéseket írhatnak elő az olyan 
tevékenységek – köztük a gépjárműforgalom 
– ellenőrzésére és – szükség esetén –
felfüggesztésére, amelyek hozzájárulnak a 
határértékek, célértékek vagy riasztási 
küszöbértékek túllépésének kockázatához.
Ezen cselekvési tervek magukba 
foglalhatnak ipari berendezések vagy 
termékek alkalmazásával kapcsolatos 

(2) Az (1) bekezdésben említett rövid távú 
cselekvési tervek az adott esettől függően 
intézkedéseket írhatnak elő az olyan 
tevékenységek – köztük a gépjárműforgalom 
– ellenőrzésére és – szükség esetén –
felfüggesztésére, amelyek hozzájárulnak a 
határértékek, célértékek vagy riasztási 
küszöbértékek túllépésének kockázatához.
Ezen cselekvési tervek magukba 
foglalhatnak ipari berendezések vagy 
termékek alkalmazásával kapcsolatos 
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hatékony intézkedéseket is. hatékony intézkedéseket is. E cselekvési 
tervek magukban foglalhatnak érzékeny 
népességcsoportok – köztük a gyerekek –
védelmére irányuló egyedi cselekvéseket is.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat óta több új tudományos bizonyíték került napvilágra, amelyek rámutattak a 
levegőszennyezésnek a gyermekek egészségére gyakorolt hatására. Új tanulmányokat 
végeztek Hollandiában, Franciaországban és Kaliforniában (Brauer és társai (2007), Annesi-
Maesano és társai (2007), Islam és társai (2007)). A legfontosabb új bizonyíték a korlátozott 
tüdőfunkcióra, valamint a levegőszennyezés miatti asztmás, nehézlégzési, fül-, orr- és  
torokfertőzési esetek növekvő számára vonatkozik.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Módosítás: 39
24. cikk (4) bekezdés

(4) A Bizottság először... *, majd ezt 
követően rendszeres időközönként közzétesz 
a rövid távú cselekvési tervek 
kidolgozásának legjobb gyakorlatára 
vonatkozó példákat.

(4) A Bizottság először... *, majd ezt 
követően rendszeres időközönként közzétesz 
a rövid távú cselekvési tervek 
kidolgozásának legjobb gyakorlatára 
vonatkozó példákat. E cselekvési tervek
keretében a Bizottság külön közzéteszi az 
érzékeny népességcsoportok – köztük a 
gyermekek – védelmére vonatkozó legjobb 
gyakorlatok példáit.

* HL: Ezen irányelv hatálybalépésének időpontját 
követően 2 évvel.

* HL: Ezen irányelv hatálybalépésének időpontját 
követően 2 évvel.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat óta több új tudományos bizonyíték került napvilágra, amelyek rámutattak a 
levegőszennyezésnek a gyermekek egészségére gyakorolt hatására. Új tanulmányokat 
végeztek Hollandiában, Franciaországban és Kaliforniában (Brauer és társai (2007), Annesi-
Maesano és társai (2007), Islam és társai (2007)). A gyermekek védelmére vonatkozó legjobb 
gyakorlatok példái jellemzően az expozíció csökkentésére irányulnak azokon a helyeken, ahol 
a gyermekek e legtöbb időt töltik, például az iskolák, napközi otthonok, óvodák, 
gyermekkórházak.
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Módosítás: 40
26. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés

A jelentések adott esetben tartalmazhatnak 
az erdők védelmére vonatkozóan további 
információkat és értékeléseket is, valamint 
olyan egyéb szennyező anyagokra 
vonatkozó információkat, amelyekkel 
kapcsolatban ezen irányelv figyelemmel 
kísérési rendelkezéseket határoz meg, 
többek között például a X. melléklet B. 
szakaszában felsorolt válogatott, még nem 
szabályozott ózon előanyagok.

A jelentések adott esetben tartalmazhatnak 
az erdők védelmére vonatkozóan további 
információkat és értékeléseket is, továbbá a 
gyermekek légszennyezésnek való 
kitettségének csökkentése érdekében hozott 
intézkedések értékelésére vonatkozó 
információkat, valamint olyan egyéb 
szennyező anyagokra vonatkozó 
információkat, amelyekkel kapcsolatban 
ezen irányelv figyelemmel kísérési 
rendelkezéseket határoz meg, többek között 
például a X. melléklet B. szakaszában 
felsorolt válogatott, még nem szabályozott 
ózon előanyagok.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat óta több új tudományos bizonyíték került napvilágra, amelyek rámutattak a 
levegőszennyezésnek a gyermekek egészségére gyakorolt hatására. Új tanulmányokat 
végeztek Hollandiában, Franciaországban és Kaliforniában (Brauer és társai (2007), Annesi-
Maesano és társai (2007), Islam és társai (2007)).

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 41
26. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés

A jelentések adott esetben tartalmazhatnak 
az erdők védelmére vonatkozóan további 
információkat és értékeléseket is, valamint 
olyan egyéb szennyező anyagokra 
vonatkozó információkat, amelyekkel 
kapcsolatban ezen irányelv figyelemmel 
kísérési rendelkezéseket határoz meg, 
többek között például a X. melléklet B. 
szakaszában felsorolt válogatott, még nem 

A jelentések adott esetben tartalmazhatnak 
az erdők védelmére és a gyermekek 
légszennyezésnek való kitettségének 
csökkentése érdekében hozott 
intézkedésekre vonatkozóan további 
információkat és értékeléseket is, valamint 
olyan egyéb szennyező anyagokra 
vonatkozó információkat, amelyekkel 
kapcsolatban ezen irányelv figyelemmel 
kísérési rendelkezéseket határoz meg, 
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szabályozott ózon előanyagok. többek között például a X. melléklet B. 
szakaszában felsorolt válogatott, még nem 
szabályozott ózon előanyagok.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat óta több új tudományos bizonyíték került napvilágra, amelyek rámutattak a 
levegőszennyezésnek a gyermekek egészségére gyakorolt hatására. A legfontosabb új 
bizonyíték a korlátozott tüdőfunkcióra, valamint a levegőszennyezés miatti asztmás, 
nehézlégzési, fül-, orr- és torokfertőzési esetek növekvő számára vonatkozik.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 42
V. melléklet A. szakasz 1. pont 1. lábjegyzet

(1) A nitrogén-dioxid, a szálló por, benzol és 
a szén-monoxid tekintetében: biztosítani kell 
legalább egy városi hátterű megfigyelő 
állomást és egy közlekedési helyszínen 
elhelyezett mérőállomást, feltéve hogy ez 
nem növeli a mintavételi pontok számát. 
Ezen szennyező anyagok tekintetében egy 
adott tagállamban a városi hátterű 
mérőállomások és a közlekedési 
helyszíneken elhelyezett mérőállomásoknak 
az A. szakasz 1. pontjában előírt összes 
száma közötti eltérési tényező legfeljebb 
kettő lehet. Fenn kell tartani azokat a 
mintavételi pontokat, ahol a PM10 -re 
vonatkozó határértéket a megelőző három 
évben túllépték.

(1) A nitrogén-dioxid, a szálló por, benzol és 
a szén-monoxid tekintetében: biztosítani kell 
legalább egy városi hátterű megfigyelő 
állomást és egy közlekedési helyszínen 
elhelyezett mérőállomást, feltéve hogy ez 
nem növeli a mintavételi pontok számát. 
Ezen szennyező anyagok tekintetében egy 
adott tagállamban a városi hátterű 
mérőállomások és a közlekedési 
helyszíneken elhelyezett mérőállomásoknak 
az összes száma közötti eltérési tényező 
legfeljebb kettő lehet.

Or. de

Indokolás

Újra bevezeti a bizottsági javaslat szövegét.

A tagállamoknak megfigyelő állomások átfogó hálózatát kell fenntartaniuk, amelynek többek 
között kellő számú, közlekedési helyszínen elhelyezett mérőállomást kell tartalmaznia.
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Módosítás: 43
XI. melléklet B. szakasz, táblázat, „PM10” rész

A Tanács közös álláspontja

Átlagszámítási 
időszak

Határérték Tűréshatár A határérték 
elérésének 
időpontja

PM10

1 nap

50 µg/m3, egy naptári 
évben legfeljebb 

harmincötször léphető 
túl

50 %

Naptári év 40 µg/m3 20 %

A Parlament módosítása

Átlagszámítási 
időszak

Határérték Tűréshatár A határérték 
elérésének 
időpontja

PM10

1 nap

50 µg/m3, egy naptári 
évben legfeljebb 

harmincötször léphető 
túl*

50 %

Naptári év 40 µg/m3 20 %
2009. 

december 31-
ig

Naptári év
30 µg/m3 20% 2010. január 

1-jéig

* kivéve, ha ezt nem lehet elérni a helyszínre jellemző terjedési jellegzetességek, kedvezőtlen 
meteorológiai vagy földrajzi feltételek miatt. A tagállamok megállapítják a határérték 
túllépésére engedélyezhető napok pontos számát, amely legfeljebb 55 nap lehet, és 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezés szövegéről.

Or. en

Indokolás

This amendment is a reintroduction of Parliament's adopted amendment on Annex XI, table, 
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section on PM10. Sometimes the target set in Annex XI cannot be achieved because of site-
specific dispersion of characteristics, adverse meteorological or geographical conditions or 
significant transboundary contributions. These areas feature relatively high concentration of 
emissions without clear direct possibilities to limit these. It would be indispensable for these 
areas to get the opportunity for an extra number of days during which the limit value can be 
exceeded. The reintroduction of this amendment would reinforce the capacity of the areas to 
comply with the directive.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, Anders Wijkman

Módosítás: 44
XI. melléklet B. szakasz, táblázat, „PM10” rész

PM10 naptári év PM10 naptári év

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 82. módosításának átvezetése.

Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás: 45
XI. melléklet B. szakasz, táblázat, „PM10” rész

PM10 1 nap PM10 1 nap

50 µg/m3, egy naptári évben legfeljebb 
harmincötször léphető túl

50 µg/m3, egy naptári évben legfeljebb 
harmincötször léphető túl*

* kivéve, ha ezt nem lehet elérni a 
helyszínre jellemző terjedési 
jellegzetességek, kedvezőtlen meteorológiai 
vagy földrajzi feltételek vagy jelentős, 
országhatárokon átnyúló jelleg 
közreműködése miatt. A tagállamok 
megállapítják a határérték túllépésére 
engedélyezhető napok pontos számát, amely 
legfeljebb 55 nap lehet, és haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezés 
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szövegéről.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 82. módosításában megfogalmazott elképzelés ismételt bevezetése.

Módosítás, előterjesztette: Jens Holm

Módosítás: 46
XIV. melléklet B. szakasz, táblázat

A Tanács közös álláspontja

A 2010. évi 
átlagexpozíció-
mutató

A 2010. évhez képest megvalósítandó 
expozíciócsökkentési cél

A nemzeti 
expozíciócsökkentési 

cél elérésének éve
13 µg/m3 felett 20 %
7 - 13 µg/m3 (ÁEM x 1.5) %

2020

A Parlament módosítása

A 2010. évi 
átlagexpozíció-
mutató

A 2010. évhez képest megvalósítandó 
expozíciócsökkentési cél

A nemzeti 
expozíciócsökkentési 

cél elérésének éve
13 µg/m3 felett 25 %
7 - 13 µg/m3 (ÁEM x 1.9) %

2020

Or. en

Indokolás

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
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att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 47
XIV. melléklet B. szakasz, táblázat

A Tanács közös álláspontja

A 2010. évi 
átlagexpozíci
ó-mutató

A 2010. évhez képest megvalósítandó 
expozíciócsökkentési cél

A nemzeti 
expozíciócsökkentési 

cél elérésének éve
13 µg/m3

felett
20 %

7 - 13 µg/m3 (ÁEM x 1,5) %

2020

A Parlament módosítása

A 2010. évi 
átlagexpozíci
ó-mutató

A 2010. évhez képest megvalósítandó 
expozíciócsökkentési cél

A nemzeti 
expozíciócsökkentési 

cél elérésének éve
13 µg/m3

felett
20 %

7 - 13 µg/m3 (ÁEM x 1,5) %

2020

Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács 2007. márciusi határozata, amely 2020-ig az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának 20–30%-os csökkentését írta elő az EU számára, fontos új körülmény, és a 
polgárok egészségének védelmére szolgáló ambiciózusabb határértékek javára ténylegesen 
megváltoztatja a költség-haszon arányt. Az expozíciócsökkentési cél alapvető kiegészítője a 
határértékeknek, ezért a PM-szennyezés egészségre gyakorolt hatásának csökkentésére 
irányuló stratégia fontos eleme. Annak biztosítása érdekében azonban, hogy valóban 
megteszik az előírt expozíciócsökkentéshez szükséges megfelelő intézkedéseket, ezeket jogilag 
kötelező erejűvé kell tenni.
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Módosítás, előterjesztette: Jens Holm

Módosítás: 48
XIV. melléklet C. szakasz

A Tanács közös álláspontja

C. CÉLÉRTÉK

Átlagszámítási 
időszak

Célérték A célértéknek való megfelelés időpontja

Naptári év 25 µg/m3 2010. január 1.

A Parlament módosítása

C. CÉLÉRTÉK

Átlagszámítási 
időszak

Célérték A célértéknek való megfelelés időpontja

Naptári év 10 µg/m3 2010. január 1.

Or. en

(62. cikk (2) bekezdés d) pont)

Indokolás

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k.
sekundära partiklar.

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 49
XIV. melléklet C. szakasz
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A Tanács közös álláspontja

C. CÉLÉRTÉK

Átlagszámítási 
időszak

Célérték A célértéknek való megfelelés időpontja

Naptári év 25 µg/m3 2010. január 1.

A Parlament módosítása

C. CÉLÉRTÉK

Átlagszámítási 
időszak

Célérték A célértéknek való megfelelés időpontja

Naptári év 12 µg/m3 2010. január 1.

Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács 2007. márciusi határozata, amely 2020-ig az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának 20–30%-os csökkentését írta elő az EU számára, fontos új körülmény, és a 
polgárok egészségének védelmére szolgáló ambiciózusabb határértékek javára ténylegesen 
megváltoztatja a költség-haszon arányt. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 
legutóbbi elemzései szerint a megerősített éghajlat-politika eredményeképpen jelentősen javul 
a városi levegőminőség, beleértve a meleg pontokat is. A jelenlegi, levegőszennyezés elleni 
jogszabály végrehajtásának költsége a becslések szerint évi 12 milliárd euróra korlátozódik a 
40% ghg csökkentési forgatókönyv mellett 2030-ig.

Módosítás, előterjesztette: Henrik Lax

Módosítás: 50
XIV. melléklet C. szakasz

A Tanács közös álláspontja

C. CÉLÉRTÉK

Átlagszámítási 
időszak

Célérték A célértéknek való megfelelés időpontja

Naptári év 25 µg/m3 2010. január 1.

A Parlament módosítása

C. CÉLÉRTÉK
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Átlagszámítási 
időszak

Célérték A célértéknek való megfelelés időpontja

Naptári év 12 µg/m3 2010. január 1.

Or. en

Indokolás

Az emberi egészség megfelelő védelme érdekében alacsonyabb célérték szükséges, mivel a 
részecskeszennyezés több millió ember megbetegedését okozza az EU-ban, a légzőszervi 
megbetegedésektől és a szívbetegségektől kezdve egészen a trombózisig és az agyvérzésig, és 
a becslések szerint naponta 350 000 idő előtti halálesethez vezet. Az egyik legutóbbi jelentés 
(a WHO „A részecskékre, ózonra, nitrogén-dioxidra és kén-dioxidra vonatkozó WHO 
levegőminőségi iránymutatások 2005. évi globális aktualizálása” című jelentése, amelyet 
2006. október 5-én tettek közzé) a célérték 10 µg/m3-re való csökkentését javasolja.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 51
XIV. melléklet C. szakasz

A Tanács közös álláspontja

C. CÉLÉRTÉK

Átlagszámítási 
időszak

Célérték A célértéknek való megfelelés időpontja

Naptári év 25 µg/m3 2010. január 1.

A Parlament módosítása

C. CÉLÉRTÉK

Átlagszámítási 
időszak

Célérték A célértéknek való megfelelés időpontja

Naptári év 25 µg/m3 2010. január 1.*

* A célérték Lengyel Köztársaság általi teljesítésének határideje - 2015. január 1.

Or. en

Indokolás

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
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transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Módosítás, előterjesztette: Jens Holm

Módosítás: 52
XIV. melléklet D. szakasz

A Tanács közös álláspontja

Átlagszámítási időszak Határérték Tűréshatár A határértéknek 
való megfelelés 

időpontja
Naptári év 25 µg/m3 …*-án 20%, amely arány 

január 1-jén és minden 12 
hónapban azonos éves 
százalékarányban csökken 
úgy, hogy 2015. január 1-
jére elérje a 0%-ot

2015. január 1.

* ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

A Parlament módosítása

Átlagszámítási időszak Határérték Tűréshatár 1 A határértéknek 
való megfelelés 

időpontja
Naptári év 10 µg/m3 …*-án 20%, amely arány 

január 1-jén és minden 12 
hónapban azonos éves 
százalékarányban csökken 
úgy, hogy 2015. január 1-
jére elérje a 0%-ot

2015. január 1.

1 A túllépési tűrés maximumát a 15. cikk (4) bekezdésével összhangban is 
alkalmazni kell.

* ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

Or. en
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Indokolás

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 53
XIV. melléklet D. szakasz

A Tanács közös álláspontja

D. HATÁRÉRTÉKEK

Átlagszámítási 
időszak

Határérték Tűréshatár A határértéknek való 
megfelelés időpontja

Naptári év 25 µg/m3 …*-án 20%, amely arány 
január 1-jén és minden 12 
hónapban azonos éves 
százalékarányban csökken 
úgy, hogy 2015. január 1-
jére elérje a 0%-ot

2015. január 1.

* ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

A Parlament módosítása

D. HATÁRÉRTÉKEK

Átlagszámítási 
időszak

Határérték Tűréshatár A határértéknek való 
megfelelés időpontja

Naptári év 12 µg/m3 …*-án 20%, amely arány 
január 1-jén és minden 12 
hónapban azonos éves 

2015. január 1.
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százalékarányban csökken 
úgy, hogy 2015. január 1-
jére elérje a 0%-ot

* ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács 2007. márciusi határozata, amely 2020-ig az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának 20–30%-os csökkentését írta elő az EU számára, fontos új körülmény, és a 
polgárok egészségének védelmére szolgáló ambiciózusabb határértékek javára ténylegesen 
megváltoztatja a költség-haszon arányt. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 
legutóbbi elemzései szerint a megerősített éghajlat-politika eredményeképpen jelentősen javul 
a városi levegőminőség, beleértve a meleg pontokat is. A jelenlegi, levegőszennyezés elleni 
jogszabály végrehajtásának költsége a becslések szerint évi 12 milliárd euróra korlátozódik a 
40% ghg csökkentési forgatókönyv mellett 2030-ig.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 54
XIV. melléklet D. szakasz

A Tanács közös álláspontja

D. HATÁRÉRTÉKEK

Átlagszámítási 
időszak

Határérték Tűréshatár A határértéknek való 
megfelelés időpontja

Naptári év 25 µg/m3 …*-án 20%, amely arány 
január 1-jén és minden 12 
hónapban azonos éves 
százalékarányban csökken 
úgy, hogy 2015. január 1-
jére elérje a 0%-ot

2015. január 1.

* ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

A Parlament módosítása

D. HATÁRÉRTÉKEK

Átlagszámítási 
időszak

Határérték Tűréshatár A határértéknek való 
megfelelés időpontja

Naptári év 25 µg/m3 …*-án 20%, amely arány 2015. január 1.**
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január 1-jén és minden 12 
hónapban azonos éves 
százalékarányban csökken 
úgy, hogy 2015. január 1-
jére elérje a 0%-ot

* ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

** A határérték Lengyel Köztársaság általi teljesítésének határideje - 2020. 

január 1.

Or. en

Indokolás

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However,  because of  adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit  value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve.  Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable 
time considering also very high  economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit  value for PM 2,5 until 1 January 2020.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, Anders Wijkman

Módosítás: 55
XIV. melléklet D. szakasz

A Tanács közös álláspontja

D. HATÁRÉRTÉKEK

Átlagszámítási 
időszak

Határérték Tűréshatár A határértéknek való 
megfelelés időpontja

Naptári év 25 µg/m3 …*-án 20%, amely arány 
január 1-jén és minden 12 
hónapban azonos éves 
százalékarányban csökken 
úgy, hogy 2015. január 1-
jére elérje a 0%-ot

2015. január 1.

* ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.
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A Parlament módosítása

D. HATÁRÉRTÉKEK

Átlagszámítási 
időszak

Határérték Tűréshatár A határértéknek való 
megfelelés időpontja

Naptári év 15 µg/m3 …*-án 20%, amely arány 
január 1-jén és minden 12 
hónapban azonos éves 
százalékarányban csökken 
úgy, hogy 2015. január 1-
jére elérje a 0%-ot

2015. január 1.

* ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

Or. en

Indokolás

This amendment is admissible for two reasons:  

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.

Módosítás, előterjesztette: Henrik Lax

Módosítás: 56
XIV. melléklet D. szakasz

A Tanács közös álláspontja

D. HATÁRÉRTÉKEK

Átlagszámítási 
időszak

Határérték Tűréshatár A határértéknek való 
megfelelés időpontja

Naptári év 25 µg/m3 …*-án 20%, amely arány 
január 1-jén és minden 12 
hónapban azonos éves 

2015. január 1.
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százalékarányban csökken 
úgy, hogy 2015. január 1-
jére elérje a 0%-ot

* ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

A Parlament módosítása

D. HATÁRÉRTÉKEK

Átlagszámítási 
időszak

Határérték Tűréshatár A határértéknek való 
megfelelés időpontja

Naptári év 12 µg/m3 …*-án 20%, amely arány 
január 1-jén és minden 12 
hónapban azonos éves 
százalékarányban csökken 
úgy, hogy 2015. január 1-
jére elérje a 0%-ot

2015. január 1.

* ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

Or. en

Indokolás

Az emberi egészség megfelelő védelme érdekében alacsonyabb célérték szükséges, mivel a 
részecskeszennyezés több millió ember megbetegedését okozza az EU-ban, a légzőszervi 
megbetegedésektől és a szívbetegségektől kezdve egészen a trombózisig és az agyvérzésig, és 
a becslések szerint naponta 350 000 idő előtti halálesethez vezet. Az egyik legutóbbi jelentés 
(a WHO „A részecskékre, ózonra, nitrogén-dioxidra és kén-dioxidra vonatkozó WHO 
levegőminőségi iránymutatások 2005. évi globális aktualizálása” című jelentése, amelyet 
2006. október 5-én tettek közzé) a célérték 10 µg/m3-re való csökkentését javasolja.

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 57
XV. melléklet A. szakasz 6. bekezdés b) pont

b) a levegőminőségjavítását célzó lehetséges 
intézkedésekre vonatkozó információk.

b) a levegőminőségjavítását célzó lehetséges 
intézkedésekre vonatkozó információk, 
beleértve adott esetben a gyermekek 
védelmére szolgáló lehetséges egyedi 
intézkedéseket is.

Or. en
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Indokolás

A gyermekek levegőminőségének javítására irányuló intézkedések valószínűleg egyedibbek és 
eltérőbbek lesznek ebben a keretrendszerben.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Módosítás: 58
XV. melléklet A. szakasz 6. bekezdés ba) pont (új)

ba) a gyermekek levegőminőségének
javítására irányuló lehetséges intézkedések 
részletei.

Or. en

Indokolás

Míg a népegészség levegőszennyezéssel szembeni védelmére irányuló intézkedések jelenleg a 
XV. melléklet A. része 6. bekezdése b) pontjának hatálya alá tartoznak, a gyermekek 
levegőminőségének javítására irányuló intézkedések valószínűleg egyedibbek és jelentősen 
eltérőek lesznek ebben a keretrendszerben. Az első olvasat óta több új tudományos bizonyíték 
került napvilágra, amelyek rámutattak a levegőszennyezésnek a gyermekek egészségére 
gyakorolt hatására. Új tanulmányokat végeztek Hollandiában, Franciaországban és 
Kaliforniában (Brauer és társai (2007), Annesi-Maesano és társai (2007), Islam és társai
(2007)).

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Módosítás: 59
XV. melléklet A. szakasz 8. bekezdés, bevezetés

8. Az ezen irányelv hatálybalépését követően 
a szennyezés csökkentése érdekében 
elfogadott intézkedésekre vagy projektekre 
vonatkozó információk:

8. Az ezen irányelv hatálybalépését követően 
a szennyezés csökkentése érdekében 
elfogadott intézkedésekre vagy projektekre 
vonatkozó információk, ideértve a 
gyermekeket érő expozíció csökkentésére 
irányuló egyedi intézkedéseket is:

Or. en

Indokolás

Míg a népegészség levegőszennyezéssel szembeni védelmére irányuló intézkedések jelenleg a 
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XV. melléklet A. része 6. bekezdése b) pontjának hatálya alá tartoznak, a gyermekek 
levegőminőségének javítására irányuló intézkedések valószínűleg egyedibbek és jelentősen 
eltérőek lesznek ebben a keretrendszerben. Az első olvasat óta több új tudományos bizonyíték 
került napvilágra, amelyek rámutattak a levegőszennyezésnek a gyermekek egészségére 
gyakorolt hatására. Új tanulmányokat végeztek Hollandiában, Franciaországban és 
Kaliforniában (Brauer és társai (2007), Annesi-Maesano és társai (2007), Islam és társai
(2007)).

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 60
XV. melléklet A. szakasz 8. bekezdés, bevezetés

8. Az ezen irányelv hatálybalépését követően 
a szennyezés csökkentése érdekében 
elfogadott intézkedésekre vagy projektekre 
vonatkozó információk:

8. Az ezen irányelv hatálybalépését követően 
a szennyezés csökkentése érdekében 
elfogadott intézkedésekre vagy projektekre 
vonatkozó információk, ideértve – adott 
esetben – a gyermekeket érő expozíció 
csökkentésére irányuló egyedi 
intézkedéseket is:

Or. en

Indokolás

A gyermekek levegőminőségének javítására irányuló intézkedések valószínűleg egyedibbek és 
eltérőbbek lesznek ebben a keretrendszerben.

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 61
XV. melléklet A. szakasz 9. bekezdés

9. A hosszú távra tervezett vagy előirányított 
intézkedésekre vagy projektekre vonatkozó 
információk.

9. A hosszú távra tervezett vagy előirányított 
intézkedésekre vagy projektekre vonatkozó 
információk, beleértve a kiutalt pénzügyi 
források leírását is.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 51. módosításának átvezetése.
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Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 62
XV. melléklet B. szakasz 3. bekezdés, bevezetés

3. A levegőszennyezés csökkentését célzó 
valamennyi olyan intézkedésre vonatkozó 
információk, amelyek végrehajtását a 
levegőminőségi célkitűzések elérésével 
kapcsolatban a megfelelő helyi, regionális 
vagy nemzeti szinten tervezték, többek 
között:

3. A levegőszennyezés csökkentését célzó 
valamennyi olyan intézkedésre vonatkozó 
információk, amelyek végrehajtását a 
levegőminőségi célkitűzések elérésével 
kapcsolatban a megfelelő helyi, regionális 
vagy nemzeti szinten tervezik, többek 
között:

Or. en

Indokolás

Az első olvasat 52. módosításában megfogalmazott elképzelések ismételt bevezetése. Be kell 
mutatni az elvégzett intézkedéseket; az intézkedések mérlegelése nem elégséges.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 63
XV. melléklet B. szakasz 3. bekezdés d) pont

d) a közlekedésből eredő kibocsátásoknak a 
forgalom megtervezésén és irányításán 
keresztül történő korlátozására irányuló 
intézkedések (többek között közlekedési 
dugódíj, differenciált parkolási díj vagy 
egyéb gazdasági ösztönzők; „alacsony 
kibocsátási övezet” létrehozása);

d) a közlekedésből eredő kibocsátásoknak a 
forgalom megtervezésén és irányításán 
keresztül történő korlátozására irányuló 
intézkedések (többek között közlekedési 
dugódíj, differenciált parkolási díj vagy 
egyéb gazdasági ösztönzők; „alacsony 
kibocsátási övezet” létrehozása és a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok (például kerékpározás 
és gyaloglás) támogatása;

Or. en

Indokolás

Nemrégiben kimutatták, hogy a 25 tagállamból 21 nem tartotta be az érvényes határértékeket, 
és a legtöbb esetben ennek az volt az oka, hogy nem tudták, milyen intézkedéseket tegyenek a 
határértékek betartása érdekében. Pontos iránymutatásokat kell adni a tagállamok számára, 
annak biztosítása céljából is, hogy a lehetséges eltérések méltányosak legyenek.
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Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 64
XV. melléklet B. szakasz 3. bekezdés ga) pont (új)

ga) a gyermekeket és más érzékeny 
népességcsoportokat érő expozíció 
csökkentésére irányuló egyedi intézkedések.

Or. en

Indokolás

A kifejezetten a gyermekek egészségének védelmére irányuló szennyezéscsökkentési 
intézkedések a helyszíntől és az expozíció típusától függhetnek.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Módosítás: 65
XV. melléklet B. szakasz 3. bekezdés ga) pont (új)

ga) a gyermekek és más érzékeny 
népességcsoportok egészségének védelmére 
irányuló egyedi intézkedések.

Or. en

Indokolás

A kifejezetten a gyermekek egészségének védelmére irányuló szennyezéscsökkentési 
intézkedések a helyszíntől és az expozíció típusától függhetnek. Az első olvasat óta több új 
tudományos bizonyíték került napvilágra, amelyek rámutattak a levegőszennyezésnek a 
gyermekek egészségére gyakorolt hatására. Új tanulmányokat végeztek Hollandiában, 
Franciaországban és Kaliforniában (Brauer és társai (2007), Annesi-Maesano és társai
(2007), Islam és társai (2007)).

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Módosítás: 66
XVIa. melléklet (új)

XVIA. MELLÉKLET
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL A FORRÁSNÁL 
VÉGREHAJTANDÓ INTÉZKEDÉSEK, 
AMELYEK LEHETŐVÉ TESZIK A 
TAGÁLLAMOKNAK, HOGY A 
MEGHATÁROZOTT HATÁRIDŐKÖN 
BELÜL ELÉRJÉK A LEVEGŐ 
MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ 
HATÁRÉRTÉKEKET
– a 96/61/EK irányelv kiterjesztése a 20–50 
megawattos tüzelőberendezésekre;
– a nehézgépjárművekre vonatkozó EURO 
VI norma bevezetése;
– új normák bevezetése a lakossági 
fűtőberendezések tekintetében;
– közösségi szinten összehangolt 
intézkedések, amelyek a károsanyag-
kibocsátás csökkentésére ösztönzik a 
hajótulajdonosokat, és/vagy károsanyag-
kibocsátási normákat vezetnek be az uniós 
hajók motorjaira, vagy az IMO szintjén 
megállapított, a hajómotorok károsanyag-
kibocsátására vonatkozó új normákat 
vezetnek be.

Or. nl

Indokolás

Az első olvasat 84. módosításának átvezetése.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Módosítás: 67
XVIa. melléklet (új)

 A KIBOCSÁTÁSI FORRÁSOKRA 
VONATKOZÓAN MEGTEENDŐ 
KÖZÖSSÉGI INTÉZKEDÉSEK, 
AMELYEK LEHETŐVÉ TESZIK, HOGY 
A TAGÁLLAMOK AZ ELŐÍRT 
HATÁRIDŐKÖN BELÜL ELÉRJÉK A 
LEVEGŐ MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ 
HATÁRÉRTÉKEKET
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(1) Annak érdekében, hogy a tagállamok a 
meghatározott határidőn belül el tudják 
érni az ezen irányelvben előírt 
levegőminőségi határértékeket, a Bizottság 
az ezen irányelv hatálybalépésétől számított 
két éven belül javaslatokat nyújt be az EU 
olyan kötelező erejű jogi rendelkezéseire
vonatkozóan, amelyek a 
szennyezőforrásokkal foglalkoznak, és 
szigorúbb kibocsátási határértékekre 
irányulnak. Ezeknek a javaslatoknak 
legalább a következő ágazatokkal és 
kibocsátókkal kell foglalkozniuk, amelyek 
tekintetében csökkenteni kell a kibocsátást: 

§ normák bevezetése az összes olyan 
helyhez kötött létesítményre 
vonatkozóan, amelyek szennyező 
anyagokat bocsátanak ki, például a 
96/61/EK irányelv kiterjesztése a 
20–50 megawattos 
tüzelőberendezésekre;

§ normák bevezetése minden méretű 
és osztályú szárazföldi, légi és 
tengeri motoros járműre vagy gépre 
vonatkozóan; pl. a 
nehézgépjárművekre vonatkozó 
EURO VI norma bevezetése, illetve 
közösségi szinten összehangolt 
intézkedések, amelyek a 
károsanyag-kibocsátás 
csökkentésére ösztönzik a 
hajótulajdonosokat, vagy 
megállapodások a hajómotorok 
kibocsátásairól az IMO égisze alatt;

§ új normák bevezetése a lakossági 
fűtőberendezések tekintetében;

§ motorok és építési munkagépek;

§ mezőgazdaság (többek között 
műtrágyák és állattenyésztés).

(2) A Bizottság ötévente jelentést nyújt 
be a Tanácsnak és a Parlamentnek az 
(1) bekezdésben említett szabályok és 
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azok tagállami végrehajtása terén elért 
előrehaladásról.

Or. de

Indokolás

Az első olvasat 84. módosításának átvezetése. 

A kibocsátásra vonatkozó intézkedéseknek prioritást kell élvezniük az immisszó elleni 
védelemre irányuló intézkedésekkel szemben. A részecskék kibocsátásra irányuló 
környezetvédelmi politika elsőbbségének biztosítása érdekében valamennyi kibocsátási forrást 
szabályozni kell. Az immisszióra irányuló cselekvéseket kiegészítő intézkedésként kell 
végrehajtani, amennyiben az elérni kívánt védelmi szintet kibocsátáscsökkentési 
intézkedésekkel is meg lehet valósítani a technológia jelenlegi és jövőbeli állását figyelembe 
véve, vagy ha a kibocsátáscsökkentési intézkedések túl sok hosszú távú terhet jelentenének a 
kibocsátó számára.


