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Módosítás 59
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ezen irányelvben meghatározott 
kibocsátási határértékeknek való 
megfelelést a szennyezés megelőzésének 
és csökkentésének, valamint a környezet, 
a víz, a levegő, a talaj és a népesség magas 
fokú védelmének tekintetében kitűzött 
céloknak való megfelelés szükséges, de 
nem elégséges feltételének kell tekinteni. 
A célkitűzéseknek való megfelelés 
érdekében az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szennyező anyagok, valamint az 
egyéb anyagok és környezeti összetevők 
kibocsátási értékeinek tekintetében 
szigorúbb határértékek meghatározására, 
illetve egyéb feltételek kikötésére lehet 
szükség.

Or. it

Indokolás

Meg kell jegyezni, hogy a BAT használata az irányelv célkitűzéseinek megvalósítását mozdítja 
elő. A határértékeket ezért általános minimumkövetelménynek kell tekinteni, amelyek 
önmagukban nem az optimumot jelentik, és nem elégségesek a szennyezés, a környezeti 
kitettség, valamint az ezekből eredő egészségkárosodás csökkentéséhez, bármilyen legyen is a 
környezet állapota.

Módosítás 60
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

( A módosítás nem érinti a magyar 
változatot.) 
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megközelítések a környezet egészének 
védelme helyett a szennyezés különböző 
környezeti elemekbe való átkerülését 
segíthetik elő. Ezért indokolt egy olyan 
integrált megközelítés kialakítása, amely a 
levegőbe, a vízbe vagy talajba történő 
kibocsátások megelőzését és csökkentését, 
a hulladékgazdálkodást, a hatékony 
energiafelhasználást és a 
balesetmegelőzést is magában foglalja.

Or. pl

Indokolás

( A módosítás nem érinti a magyar változatot.) 

Módosítás 61
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A szerves oldószer szennyezőforrás, ezért a fenntartható termelésnek oldószermentes vagy 
vízalapú technikákon kell alapulnia.
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Módosítás 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kettős szabályozás elkerülése 
érdekében az üvegházhatású gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó létesítmény engedélye nem 
tartalmazhat az üvegházhatású gázokra 
vonatkozó kibocsátási határértéket, 
kivéve, ha ez a jelentős mértékű helyi 
szennyezés elkerüléséhez szükséges, vagy 
ha a létesítményt ideiglenesen kizárták a 
szóban forgó rendszerből.

törölve

Or. en

Indokolás

A nagyméretű égetőüzemek jelentősen hozzájárulnak a szén-dioxid-kibocsátáshoz és ezáltal az 
éghajlatváltozáshoz.  Az ETS igen hasznos keretet teremt az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának a gazdaság egészében való csökkentéséhez, de nem biztosít megfelelően erős 
árjelzést ahhoz, hogy megakadályozza az új, nagyon nagy szén-dioxid pontforrások 
bekerülését a rendszerbe. Ezért az IPPC irányelvnek olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, 
amelyek az új, nagyméretű üzemek számára megszabják a szén-dioxid levegőbe történő 
kibocsátására vonatkozó határértékeket.

Módosítás 63
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kettős szabályozás elkerülése 
érdekében az üvegházhatású gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 

törölve
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kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó létesítmény engedélye nem 
tartalmazhat az üvegházhatású gázokra 
vonatkozó kibocsátási határértéket, 
kivéve, ha ez a jelentős mértékű helyi 
szennyezés elkerüléséhez szükséges, vagy 
ha a létesítményt ideiglenesen kizárták a 
szóban forgó rendszerből.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek CO2-küszöbértékeket kell megállapítania a nagy tüzelőberendezések esetében.

Módosítás 64
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az engedély tartalmazza a környezet 
egészének magas szintű védelméhez 
szükséges intézkedéseket, ugyanakkor 
magában foglalja a szennyező anyagok 
kibocsátási határértékeit, a talaj és a 
talajvíz védelmét célzó megfelelő 
követelményeket, valamint az ellenőrzési 
követelményeket. Az engedély feltételeit 
az elérhető legjobb technikák alapján kell 
meghatározni.

(9) Az engedély tartalmazza a közegészség 
és a környezet egészének magas szintű 
védelméhez szükséges intézkedéseket, 
ugyanakkor magában foglalja a levegő 
védelmét célzó követelményeket, 
nevezetesen a szennyező anyagok 
kibocsátási határértékeit, illetve a talaj és a 
talajvíz védelmét célzó megfelelő 
követelményeket, valamint az ellenőrzési 
követelményeket. Az engedély feltételeit 
az elérhető legjobb technikák alapján kell 
meghatározni (BAT).

Or. pl

Indokolás

A közegészségügy és a környezetvédelem egyaránt az Európai Unió egyik prioritása. A 
levegőszennyezés ártalmas az emberre. A (19), (22) és (23) preambulumbekezdés, valamint a 
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3. cikk 2)pontja és a 33., 41., 53. és 59. cikk egyaránt az emberi egészség védelmére 
vonatkozik.

A gázok levegőbe történő kibocsátása a talaj és a felszín domborzatára egyaránt kihatással 
van.

Módosítás 65
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az engedély tartalmazza a környezet 
egészének magas szintű védelméhez 
szükséges intézkedéseket, ugyanakkor 
magában foglalja a szennyező anyagok 
kibocsátási határértékeit, a talaj és a 
talajvíz védelmét célzó megfelelő 
követelményeket, valamint az ellenőrzési 
követelményeket. Az engedély feltételeit 
az elérhető legjobb technikák alapján kell 
meghatározni.

(9) Az engedély tartalmazza a környezet 
egészének magas szintű védelméhez 
szükséges intézkedéseket, ugyanakkor 
magában foglalja a szennyező anyagok 
kibocsátási határértékeit, a talaj és a 
talajvíz védelmét célzó megfelelő 
követelményeket, valamint az ellenőrzési 
követelményeket valamint az 1967. június 
27-i 67/548/EK tanácsi irányelvben 
meghatározott, felhasznált veszélyes 
anyagok és készítmények listáját. Az 
engedély feltételeit az elérhető legjobb 
technikák alapján kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok használata átláthatóságának fokozása és az engedélyezési feltételek 
kielégítése érdekében az engedélyben fel kell sorolni a létesítményben használt veszélyes 
anyagokat.



PE412.169v02-00 8/77 AM\746405HU.doc

HU

Módosítás 66
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Egyes sajátos körülmények 
figyelembe vétele céljából az illetékes 
hatóságok eltérésekre nyújthatnak 
lehetőséget, hogy az ekkor megvalósuló 
kibocsátási határértékek meghaladhassák a 
BAT referenciadokumentumban leírt 
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket. Az ilyen eltérések jól 
meghatározott kritériumok alapján 
engedélyezhetők és nem haladhatják meg 
az ebben az irányelvben rögzített 
kibocsátási határértékeket.

(11) Egyes sajátos körülmények 
figyelembe vétele céljából az illetékes 
hatóságok megállapíthatják, hogy a 
kibocsátási szinteken megvalósuló 
kibocsátási határértékek, hasonló 
paraméterek és műszaki előírások
meghaladhassák a BAT 
referenciadokumentumban leírt elérhető 
legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

Or. fr

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Módosítás 67
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Egyes sajátos körülmények 
figyelembe vétele céljából az illetékes 
hatóságok eltérésekre nyújthatnak 
lehetőséget, hogy az ekkor megvalósuló 
kibocsátási határértékek meghaladhassák a 

(11) Egyes sajátos körülmények 
figyelembe vétele céljából az illetékes 
hatóságok lehetőséget nyújthatnak arra, 
hogy az ekkor megvalósuló kibocsátási 
határértékek meghaladhassák a BAT 
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BAT referenciadokumentumban leírt 
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket. Az ilyen eltérések jól 
meghatározott kritériumok alapján 
engedélyezhetők és nem haladhatják meg 
az ebben az irányelvben rögzített 
kibocsátási határértékeket.

referenciadokumentumban leírt elérhető 
legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket.

Or. en

Indokolás

Az eltérés lehetősége nem hatékony, mivel az eltérés esetében leírt eljárást gyakorlatilag 
minden esetben le kell folytatni. Az integrált megközelítést nem szabad eltérés révén 
beilleszteni.

Módosítás 68
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Egyes sajátos körülmények 
figyelembe vétele céljából az illetékes 
hatóságok eltérésekre nyújthatnak 
lehetőséget, hogy az ekkor megvalósuló 
kibocsátási határértékek meghaladhassák a 
BAT referenciadokumentumban leírt 
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket. Az ilyen eltérések jól 
meghatározott kritériumok alapján 
engedélyezhetők és nem haladhatják meg 
az ebben az irányelvben rögzített 
kibocsátási határértékeket.

(11) Egyes sajátos körülmények 
figyelembe vétele céljából az illetékes
hatóságok eltérésekre nyújthatnak 
lehetőséget, hogy az ekkor megvalósuló 
kibocsátási határértékek meghaladhassák a 
BAT referenciadokumentumban leírt 
elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó 
kibocsátási szinteket. Az ilyen eltérések jól 
meghatározott kritériumok alapján 
engedélyezhetők és nem haladhatják meg 
az ebben az irányelvben rögzített 
kibocsátási határértékeket. Nincs szükség 
eltérés nyújtására ahhoz, hogy a 
kibocsátási határértékeket a BAT 
referenciadokumentumokban szereplő 
BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek 
alatt állapítsák meg.

Or. en
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Indokolás

A törvény jogalapjával (az EK-Szerződés 175. cikke) összhangban az illetékes hatóságok nem 
korlátozhatók abban, hogy a BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szinteknél szigorúbb 
kibocsátási értékeket állapítsanak meg.

Módosítás 69
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az állati eredetű szerves trágya és 
hígtrágya terítése jelentős hatással lehet a 
környezet minőségére. E hatások integrált 
módon történő megelőzése és csökkentése 
érdekében szükségszerű, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek 
során keletkező trágya és hígtrágya 
terítését az üzemeltető vagy a harmadik fél 
az elérhető legjobb technika 
alkalmazásával végezze. Annak 
érdekében, hogy a tagállamok 
rugalmasan tudják teljesíteni az említett 
követelményeket, az engedélyben vagy 
más intézkedésekben elő lehet írni az 
elérhető legjobb technikák alkalmazását 
az üzemeltető vagy a harmadik fél által 
végzett terítésre vonatkozóan.

törölve

Or. de

Indokolás

Az állati eredetű szerves trágya és hígtrágya terítését a nitrátokról szóló irányelv már 
szabályozza.
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Módosítás 70
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Biztosítani kell, hogy a létesítmény 
üzemeltetése ne eredményezze a talaj és a 
talajvíz minőségének romlását. Az 
engedély feltételeinek ezért tartalmaznia 
kell a talaj és a talajvíz ellenőrzését, 
továbbá az üzemeltetőnek a tevékenységek 
végleges beszüntetését követően 
kötelessége az adott helyszín 
helyreállítása.

törölve

Or. en

Módosítás 71
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Biztosítani kell, hogy a létesítmény 
üzemeltetése ne eredményezze a talaj és a 
talajvíz minőségének romlását. Az 
engedély feltételeinek ezért tartalmaznia 
kell a talaj és a talajvíz ellenőrzését, 
továbbá az üzemeltetőnek a tevékenységek 
végleges beszüntetését követően 
kötelessége az adott helyszín helyreállítása.

(16) Biztosítani kell, hogy a létesítmény 
üzemeltetése ne eredményezze a talaj és a 
talajvíz minőségének romlását. Az 
engedély feltételeinek ezért tartalmaznia 
kell a talaj és a talajvíz ellenőrzésének 
azon aspektusait, amelyek e cél eléréséhez 
szükségesek, továbbá az üzemeltetőnek a 
tevékenységek végleges beszüntetését 
követően kötelessége az adott helyszín 
helyreállítása.

Or. en
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Módosítás 72
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Biztosítani kell, hogy a létesítmény 
üzemeltetése ne eredményezze a talaj és a 
talajvíz minőségének romlását. Az 
engedély feltételeinek ezért tartalmaznia 
kell a talaj és a talajvíz ellenőrzését, 
továbbá az üzemeltetőnek a tevékenységek 
végleges beszüntetését követően 
kötelessége az adott helyszín helyreállítása.

(16) Biztosítani kell, hogy a létesítmény 
üzemeltetése ne eredményezze a talaj és a 
talajvíz minőségének romlását. Az 
engedély feltételeinek ezért tartalmaznia 
kell a talaj és a talajvíz megfelelő
ellenőrzését, továbbá az üzemeltetőnek –
amennyiben szükséges – a tevékenységek 
végleges beszüntetését követően 
kötelessége az adott helyszín helyreállítása.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy vannak olyan körülmények, amikor nem szükséges a talaj és a 
talajvíz ellenőrzése, valamint a helyszín helyreállítása.

Módosítás 73
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Biztosítani kell, hogy a létesítmény 
üzemeltetése ne eredményezze a talaj és a 
talajvíz minőségének romlását. Az 
engedély feltételeinek ezért tartalmaznia 
kell a talaj és a talajvíz ellenőrzését, 
továbbá az üzemeltetőnek a tevékenységek 
végleges beszüntetését követően 
kötelessége az adott helyszín helyreállítása.

(16) Biztosítani kell, hogy a létesítmény 
üzemeltetése ne eredményezze a talaj és a 
talajvíz valamint a tájkép minőségének 
romlását. Az engedély feltételeinek ezért 
tartalmaznia kell a levegő, a talaj és a 
talajvíz ellenőrzését, továbbá az 
üzemeltetőnek a tevékenységek végleges 
beszüntetését követően kötelessége az 
adott helyszín helyreállítása.

Or. pl
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Indokolás

Egy létesítmény üzemeltetése, különösen ha az az agroturizmust elősegítő mezőgazdasági 
területeken fekszik, nemcsak a talajra és a talajvizekre, hanem a tájképre is kihatással lehet.

Módosítás 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ezen irányelv hatékony 
végrehajtásához és érvényesítéséhez 
elengedhetetlen, hogy az üzemeltetők 
rendszeresen jelentést tegyenek az 
engedély feltételeinek való megfelelésről 
az illetékes hatóságnak. A tagállamok 
biztosítják, hogy ennek az irányelvnek való 
megfelelés hiányában az üzemeltető és az 
illetékes hatóságok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket és gondoskodnak a 
környezetvédelmi ellenőrzés rendszeréről.

(17) Ezen irányelv hatékony 
végrehajtásához és érvényesítéséhez 
elengedhetetlen, hogy az üzemeltetők 
rendszeresen jelentést tegyenek az 
engedély feltételeinek való megfelelésről 
az illetékes hatóságnak. A tagállamok 
biztosítják, hogy az üzemeltető megfeleljen 
e feltételeknek, illetve ennek az 
irányelvnek való megfelelés hiányában az 
üzemeltető és az illetékes hatóságok 
meghozzák a szükséges intézkedéseket és 
gondoskodnak a környezetvédelmi 
ellenőrzés rendszeréről. A tagállamok 
feladata a leginkább megfelelő 
jogalkalmazási rendszer, és többek között 
annak megállapítása, hogy a kibocsátási 
határértékeknek hogyan kell megfelelni.

Or. en

Indokolás

A tagállamok feladata a jogalkalmazási rendszer megállapítása.
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Módosítás 75
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő hatékony részvétele szükségszerű 
ahhoz, hogy lehetőség nyíljon a 
nyilvánosság számára az adott határozatok 
szempontjából lényeges vélemények és 
aggályok kifejezésére, illetve a 
döntéshozók számára azok 
figyelembevételére, növelve ezzel a 
döntéshozatali folyamat 
számonkérhetőségét és átláthatóságát, 
valamint hozzájárulva a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
kérdések tudatosításához és a meghozott 
határozatok támogatásához. A 
nyilvánosság érintett tagjai számára 
biztosítani kell az igazságszolgáltatáshoz 
való jogot, hozzájárulva ily módon az 
emberi egészség és a jólét 
követelményeinek megfelelő környezetben 
való élet jogához.

(18) Tekintettel az Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseire, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő hatékony 
részvétele szükségszerű ahhoz, hogy 
lehetőség nyíljon a nyilvánosság számára 
az adott határozatok szempontjából 
lényeges vélemények és aggályok 
kifejezésére, illetve a döntéshozók számára 
azok figyelembevételére, növelve ezzel a 
döntéshozatali folyamat 
számonkérhetőségét és átláthatóságát, 
valamint hozzájárulva a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
kérdések tudatosításához és a meghozott 
határozatok támogatásához. A 
nyilvánosság érintett tagjai számára 
biztosítani kell az igazságszolgáltatáshoz 
való jogot, hozzájárulva ily módon az 
emberi egészség és a jólét 
követelményeinek megfelelő környezetben 
való élet jogához.

Or. pl

Indokolás

A módosítás célja egy olyan konkrét uniós dokumentumra utal, amelyet 1998. június 25-én 
írtak alá Aarhusban, amely a környezetvédelmi információhoz való hozzájutásról, a 
nyilvánosságnak a környezetvédelmi döntéshozatalban való részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről szól.
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Módosítás 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A nagyméretű égetőüzemek is 
jelentősen hozzájárulnak a szén-dioxid 
levegőbe történő kibocsátásához, amely a 
levegőben a szén-dioxid-koncentráció 
növekedéséhez vezet és ezáltal fokozza a 
globális éghajlatváltozást, valamint a 
humán és ökológiai rendszerekre káros 
hatást fejt ki. Vészes sebességgel 
közelítünk egy ilyen típusú megnövekedett 
koncentráció felé, illetve már meg is 
haladtuk azokat a kritikus 
küszöbértékeket, amelyek jelentősen 
nagyobb éghajlatváltozáshoz és a felszíni 
átlaghőmérséklet uniós 2° Celsius-fokra 
való csökkentési célértékénél jóval 
magasabb emelkedéséhez fognak vezetni; 
ennek belátható időn belüli kezelése 
illetve visszafordítása már meghaladja az 
emberi képességeket. Az Európai Unió 
kibocsátás-kereskedelmi rendszere (ETS) 
miközben igen hasznos, ám lassú keretet 
teremt az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának a gazdaság egészében való 
csökkentéséhez, ugyanakkor nem biztosít 
megfelelően erős árjelzést ahhoz, hogy 
megakadályozza az új, nagyon nagy szén-
dioxid pontforrások rendszerbe történő 
bekerülését és bennmaradását és ezáltal 
növeli az uniós kibocsátási egységek árát. 
Ezért a közösségi ipari szennyezésre 
vonatkozó törvénynek olyan 
rendelkezéseket kell tartalmaznia, 
amelyek a 300MW elektromos 
teljesítményt meghaladó új üzemek 
számára megszabják a szén-dioxid 
levegőbe történő kibocsátására vonatkozó 
határértékeket, amelyeket a már meglévő 
üzemekben kellő időben alkalmazni kell.

Or. en
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Módosítás 77
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A dioxinokra, furánokra és 
poliklórozott bifenilekre vonatkozó 
közösségi stratégia végrehajtása 
érdekében át kell dolgozni a dibenzo-p-
dioxinok és dibenzofuránok egyenérték-
tényezőinek kifejezésmódjait, valamint ki 
kell terjeszteni e tényezők hatályát a 
dioxinjellegű poliklórozott bifenilekre.

Or. it

Indokolás

A poliklórozott dibenzo-p-dioxinok (PCDD) vagy a poliklórozott dibenzofuránok (PCDF) 
kibocsátási koncentrációját a WHO által elfogadott (egyenérték-tényezős) módszerrel kell 
mérni, és a WHO javaslata alapján ide kell venni a poliklórozott bifenileket (PCB) is, mivel 
ezek a PCDD-hez és a PCDF-hez hasonlóan a közösségi stratégia keretében csökkentendő 
anyagok közé tartoznak.

Módosítás 78
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az elsődlegesen nem hulladék 
égetésére szolgáló üzemekben a 
hulladékok együttégetése során keletkező 
füstgázoknak az ilyen jellegű 
együttégetésből származó részében nem 
lehet nagyobb a szennyezőanyag-
kibocsátás, mint az ebből a célból épült 
külön hulladékégetőkben engedélyezett 
szint, ezért azt továbbra is megfelelően 
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korlátozni kell.

Or. en

Indokolás

A hulladékégetésről szóló 76/2000/EK irányelv alapelve az volt, hogy az együttégetés a 
hulladékégetésnél nem okozhat nagyobb szennyezést. Ennek az új szövegben is egyértelműen 
szerepelnie kell.

Módosítás 79
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az elsődlegesen nem hulladék 
égetésére szolgáló üzemekben a 
hulladékok együttégetése során keletkező 
füstgázoknak az ilyen jellegű 
együttégetésből származó részében nem 
lehet nagyobb a szennyezőanyag-
kibocsátás, mint az ebből a célból épült 
külön hulladékégetőkben engedélyezett 
szint, ezért azt megfelelően korlátozni kell.

Or. en

Indokolás

A hulladékégetésről szóló 76/2000/EK irányelv (a jelenlegi (27) preambulumbekezdés) 
alapelve az volt, hogy az együttégetés a hulladékégetésnél nem okozhat nagyobb szennyezést 
és ezt az átdolgozott irányelvben sem szabad törölni.
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Módosítás 80
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az elsődlegesen nem hulladék 
égetésére szolgáló üzemekben a 
hulladékok együttégetése során keletkező 
füstgázoknak az ilyen jellegű 
együttégetésből származó részében nem 
lehet nagyobb a szennyezőanyag-
kibocsátás, mint az ebből a célból épült 
külön hulladékégetőkben engedélyezett 
szint, ezért azt megfelelően korlátozni kell. 

Or. en

Indokolás

A hulladékok együttégetésekor ez alapvető fontosságú a környezet és a közegészség 
folyamatos védelmének biztosítása szempontjából.  A javasolt preambulumbekezdés szövege 
megtalálható a hulladékégetésről szóló 76/2000/EK irányelvben (a jelenlegi (27) 
preambulumbekezdés), és ezt az átdolgozott irányelvben sem szabad törölni.

Módosítás 81
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az elsődlegesen nem hulladék 
égetésére szolgáló üzemekben a 
hulladékok együttégetése során keletkező 
füstgázoknak az ilyen jellegű 
együttégetésből származó részében nem 
lehet nagyobb a szennyezőanyag-
kibocsátás, mint az ebből a célból épült 
külön hulladékégetőkben engedélyezett 
szint, ezért azt megfelelően korlátozni kell.
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Or. fr

Indokolás

A javasolt módosítás megismétli a hulladékégetésről szóló 2000/76/EK irányelv (27) 
preambulumbekezdését, amely kiterjed az együttégetésre is. Az együttégetésnek az ipari 
kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá kell tartoznia, hogy a hulladékok együttégetésének 
elvégzése során biztosítva legyen a folyamatos egészségi és környezeti védelem. Mivel az 
irányelv más rendelkezései kiterjednek erre, ezért ennek beemelése jelen esetben annál inkább 
indokolt.

Módosítás 82
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A titán-dioxidot előállító 
berendezések jelentős levegő- és 
vízszennyezést okozhatnak. E hatások 
csökkentése érdekében közösségi szinten 
egyes szennyező anyagok esetében 
szigorúbb kibocsátási határértékek 
megállapítására van szükség.

(24) A titán-dioxidot előállító 
berendezések jelentős levegő- és 
vízszennyezést okozhatnak és toxikológiai 
kockázattal járhatnak. E hatások 
csökkentése érdekében közösségi szinten 
egyes szennyező anyagok esetében 
szigorúbb kibocsátási határértékek 
megállapítására van szükség.

Or. pl

Indokolás

A titán-dioxid toxikológiai kockázatot jelent, mivel bőr-, szem- és légúti nyálkahártya-
irritációt okozhat.
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Módosítás 83
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A tagállamok megállapítják a hatályos 
szankciókat tartalmazó szabályokat, 
amelyeket ezen irányelv megsértése esetén 
kell alkalmazni, és biztosítják azok 
végrehajtását. A szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük,

(27) A „szennyező fizet” elvének 
megfelelően a tagállamok megállapítják a 
hatályos szankciókat tartalmazó 
szabályokat, amelyeket ezen irányelv 
megsértése esetén kell alkalmazni, és 
biztosítják azok végrehajtását. A 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük,

Or. pl

Indokolás

A módosítás a rendelkezések pontosítását célozza meg, valamint azt, hogy a tagállamok 
eljárást indíthassanak a szennyezők ellen.

Módosítás 84
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv az ipari  tevékenységekből 
származó környezetszennyezés integrált 
megelőzésére és csökkentésére vonatkozó 
szabályokat határozza meg .

Ez az irányelv a közegészség védelmét, 
valamint az ipari  tevékenységekből 
származó környezetszennyezés integrált 
megelőzésére és csökkentésére vonatkozó 
szabályokat határozza meg .

Emellett  olyan szabályokat  tartalmaz, 
amelyeket a szennyező anyagok 
kibocsátásának megelőzésére vagy, ahol az 
nem lehetséges, a levegőbe, vízbe vagy a 
talajba történő kibocsátások csökkentésére 
és a hulladékképződés megelőzésére 
dolgoztak  ki a környezet egészének magas 
szintű védelme érdekében.

Emellett  olyan szabályokat  tartalmaz, 
amelyeket a szennyező anyagok 
kibocsátásának megelőzésére vagy, ahol az 
nem lehetséges, a levegőbe, vízbe vagy a 
talajba történő kibocsátások csökkentésére 
és a hulladékképződés megelőzésére 
dolgoztak  ki a közegészség és a környezet 
egészének magas szintű védelme 
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érdekében.

Or. pl

Módosítás 85
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Az I. fejezet valamennyi, az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó ipari tevékenyégre 
alkalmazandó közös rendelkezést 
meghatároz.
Az I. mellékletben található II. fejezet 
külön rendelkezéseket állapít meg az 
említett tevékenységekre vonatkozóan.   
A III.–VI. melléklet témakör szerint a 
nagy tüzelőberendezésekre, a 
hulladékégető művekre, az oldószereket, 
valamint a titán-dioxidot alkalmazó 
létesítményekre vonatkozó műszaki 
minimumkövetelményeket tartalmaz.
A VII. fejezet az illetékes hatóságokra, a 
tagállami jelentéstételre, a bizottságra, a 
szankciókra vonatkozó rendelkezéseket és 
a szokásos záró rendelkezéseket 
tartalmazza.

Or. en

Indokolás

Hét irányelv eggyé történő összevonása átfogó szöveget eredményez. Az irányelv 
szerkezetének leírását tartalmazó cikk beszúrása növeli az áttekinthetőséget. A módosítás 
szövegét a javaslat indoklásából vettük át, amely nem képezi az irányelv részét.
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Módosítás 86
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) Az irányelv nem alkalmazandó a 
kutatási tevékenységekre, a fejlesztési 
tevékenységekre, illetve az új termékek és 
folyamatok vizsgálatára.

2) Az irányelv nem alkalmazandó a
Bizottság által meghatározott kutatási 
tevékenységekre.

Or. en

Indokolás

A hivatkozásokat pontosan meg kell határozni. Rendszeresen zajlanak „kutatási 
tevékenységek” illetve „új termékek és folyamatok vizsgálata” néhány, az irányelv I. 
mellékletének hatálya alá tartozó létesítményben. Ezen az alapon azonban e tevékenységeket 
nem lehet kizárni az irányelv hatálya alól.

Módosítás 87
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 88
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) „illetékes hatóság": az a hatóság, 
azok a hatóságok vagy testületek, amelyek 
a tagállamok jogszabályai szerint 
felelősek az ebből az irányelvből eredő 
kötelezettségek végrehajtásáért;

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságra vonatkozó előző meghatározást meg kell hagyni, mivel ez az egész 
irányelvben létfontosságú szerepet játszik.

Módosítás 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) „Az elérhető legjobb technológiákhoz 
kapcsolódó kibocsátási szintek”: a BAT 
referenciadokumentumokban leírt 
elérhető legjobb technikák alkalmazása 
révén elért kibocsátási tartomány 
normális működési feltételek esetén és 
adott időszak átlagában megadva. 

Or. en

Indokolás

Szükséges meghatározni a BATAEL-eket is.
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Módosítás 90
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „az elérhető legjobb technológiákhoz 
kapcsolódó kibocsátási határértékek” 
(BAT-AEL-ek)”: egy adott ágazatban 
normális működési feltételek között a BAT 
referenciadokumentumban leírt 
technológiák alkalmazásának 
eredményeként megelőlegezett
határértékek tartománya.

A BATAEL-ek megfelelő referencia 
pontul szolgálnak az engedélyek 
kibocsátási határértékeinek 
meghatározása során és eltérnek a 
kibocsátási határértékektől, mivel a 
kibocsátási határértékek esetében 
figyelembe kell venni az ellenőrzésre és a 
megfelelésre vonatkozó követelményeket 
is.

Or. en

Indokolás

A Bizottság átdolgozott javaslatának új rendelkezései az elérhető legjobb technológiákhoz 
kapcsolódó kibocsátási határértékekre(BATAEL-ekre) utalnak. Egyértelművé kell tenni, hogy 
a BATAEL-ek és a kibocsátási határértékek (ELV-k) két különböző fogalom. A Bizottság 
átdolgozott javaslata csak az ELV-t határozza meg.

A jogi egyértelműség kedvéért szükség van a BATAEL meghatározására is. A meghatározás a 
Bizottság által közzétett BREF iránymutató dokumentumban találhatók szellemére épül.
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Módosítás 91
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) „az elérhető legjobb technológiákhoz 
kapcsolódó kibocsátási szint”: a 
kibocsátások reprezentatív működési 
szintje egy bizonyos technológia vagy több 
technológia ötvözése esetén, normális 
működési feltételek között, adott időszak 
átlagában megadva, az elérhető legjobb 
technológia alkalmazásával.

Or. en

Indokolás

Az „elérhető legjobb technológiákhoz kapcsolódó kibocsátási szint” kifejezés (BATAEL) a 
javasolt irányelven belül és különösen a 16. cikk (3) bekezdésében alapvető fontosságú lesz, 
ezért alaposan meg kell határozni. Ez a meghatározás a 20. és 24. módosítással együtt a 
kibocsátási határértékek (vagy azzal egyenértékű paraméterek és műszaki intézkedések) és a 
BATAEL közötti különbséget határozza meg. 

Ez a módosítás az eljárási szabályzat 80a. cikke szerint elfogadható, mivel szoros 
kapcsolatban áll a Bizottság javaslatában szereplő 16. cikk (3) bekezdésével.

Módosítás 92
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7) „engedély”: egy írásbeli engedély egy 
létesítmény , tüzelőberendezés, 
hulladékégető vagy együttégető mű
egészének vagy egy részének 
működéséhez; 

7) „engedély”: egy írásbeli engedély egy 
létesítmény , tüzelőberendezés, 
hulladékégető vagy együttégető mű
egészének vagy egy részének 
működéséhez;  

Az engedély egy vagy több létesítményre, 
vagy a létesítmény részeire terjedhet ki, 
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amelyet ugyanaz az üzemeltető ugyanazon 
a telephelyen üzemeltet. 
Az engedély vonatkozhat egy vagy több, 
működési szempontból összekapcsolt 
létesítményre, vagy annak különböző 
telephelyen üzemelő részeire, illetve 
működési szempontból összekapcsolt 
létesítményekre, vagy azok ugyanazon a 
telephelyen üzemelő, de különböző 
üzemeltetők által működtetett részeire;

Or. it

Indokolás

Amennyiben egy telephelyen több, külön-külön engedéllyel üzemelő létesítmény van, akkor a 
telephely egészére vonatkozó kötelező engedély a kumulatív környezeti és biztonsági hatások 
figyelembe vételét követelné meg (amint azt többek között a Seveso-irányelvek is előírják). 
Ami az egy üzemeltető által működtetett több telephelyet illeti, az engedélynek lehetőséget kell 
biztosítania a folyamatok – például egy hulladékégető és egy (szilárd)hulladékkezelő üzem –
közötti átjárást.

Módosítás 93
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont – 1 a alpont(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E meghatározás alkalmazásában a 
létesítmény átalakítását vagy bővítését 
lényegesnek kell tekinteni, amennyiben az 
nagyobb vagy egyenlő a küszöbértékeknél, 
illetve amennyiben az átalakításból vagy 
bővítésből eredő növekmény meghaladja 
az I., VII. vagy VIII. mellékletben említett 
küszöbértékek bármelyikét.

Or. it

Indokolás

Amennyiben a „lényeges változtatás” meghatározását nem számszerűsítjük (az IPPC-
irányelvben már szereplő korlátok szerint), a tagállamok egymástól igen eltérően 
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értelmezhetik azt.

Módosítás 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elérhető legjobb technika 
meghatározásakor különös figyelmet kell 
fordítani a III. mellékletben felsorolt 
szempontokra;

Or. en

Indokolás

A III. mellékletben szereplő kritériumokra való hivatkozás elengedhetetlenül fontos az 
integrált megközelítés szempontjából! Ki kell mondani azt, hogyan határozzuk meg az 
elérhető legjobb technikákat. A meghatározásánál figyelembe kell venni egy adott létesítmény 
számára elérhető technikák költségeit és hasznait, valamint a III. mellékletben megadott 
kritériumokat (ezt megelőzően az 96/61/EK IPPC-irányelv IV. melléklete).

Módosítás 95
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a) „az elérhető legjobb technológiákhoz 
kapcsolódó kibocsátási szintek”: a BAT 
referenciadokumentumokban leírt 
elérhető legjobb technikák alkalmazása 
révén elért kibocsátási szintek normális 
működési feltételek esetén, adott időszak 
átlagában megadva valamint konkrét 
referenciakörülmények között.
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Or. en

Indokolás

Ez a meghatározás alapvető fontosságú a 16. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó 
kibocsátási értékek megállapítására. Egyértelművé teszi, hogy a kibocsátási értékek a BREF-
ben meghatározott referencián alapulnak és például a normálistól eltérő működési 
feltételekre nem vonatkoznak (pl.: indítási, leállási karbantartási időszak során, vagy a 
létesítmény normális működésének meghibásodása esetén). 

Módosítás 96
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a) „a BAT-hoz kötődő kibocsátási 
szintek”: a megfelelő 
referenciadokumentumban leírt technikák 
egy adott ágazatban történő 
alkalmazásának eredményeként 
megelőlegezett környezetvédelmi 
teljesítmény, szem előtt tartva a BAT 
meghatározásából eredő költség-haszon 
arányokat. 

Or. en

Indokolás

A BAT-hoz kötődő kibocsátási szintek referenciaként szolgálnak majd az engedélyezési 
feltételek, a továbbiakban a kibocsátási határértékek megállapításához. A fogalom szerepel a 
cikkek szövegében és ezért azt a 3. cikkben is meg kellene határozni. A fenti meghatározást a 
hulladékégetésről szóló BREF dokumentum BAT-ról szóló fejezetéből vettük át.
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Módosítás 97
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10) „üzemeltető”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki üzemelteti vagy felügyeli 
a létesítményt , tüzelőberendezést, 
hulladékégető vagy együttégető művet,
vagy, ahol ezt a nemzeti jogszabályok 
biztosítják, akire döntéshozó gazdasági 
hatalmat ruháztak a létesítmény vagy 
üzem  műszaki működése felett;

10) „üzemeltető”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki üzemelteti vagy felügyeli 
a létesítményt , tüzelőberendezést, 
hulladékégető vagy együttégető művet,
vagy, ahol ezt a nemzeti jogszabályok 
biztosítják, akire döntéshozó gazdasági 
hatalmat ruháztak a létesítmény vagy 
üzem  műszaki működése felett. Egy 
létesítményt közösen üzemeltethet kettő 
vagy több természetes vagy jogi személy, 
illetve lehet a létesítmény vagy üzem 
különböző részeinek üzemeltetője is.

Or. nl

Indokolás

Ld.  az 5. cikk módosítását. Az egyértelműség kedvéért az 5. cikk a 3. cikk 10. pontjába 
(„üzemeltető”) kerül. 

Módosítás 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13) „új keletű technológia”: egy ipari 
tevékenység során alkalmazható újszerű 
technológia, amely üzleti megvalósítása 
esetén magasabb fokú általános 
környezetvédelmet vagy nagyobb
költségmegtakarítást biztosít a meglévő 
legjobb elérhető technológiáknál;

13) „új keletű technológia”: újszerű 
technológia, amely ha iparilag bizonyított 
és üzletileg megvalósítható, akkor
magasabb fokú vagy hasonló mértékű
általános környezetvédelmet, illetve 
nagyobb vagy hasonló mértékű
költségmegtakarítást biztosít a meglévő 
legjobb elérhető technológiáknál;

Or. en
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Indokolás

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed. 
Recital (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques 
are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging 
technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many 
techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory without 
ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a 
new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the environment as 
well as the existing ones.

Módosítás 99
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13) „új keletű technológia”: egy ipari 
tevékenység során alkalmazható újszerű 
technológia, amely üzleti megvalósítása 
esetén magasabb fokú általános 
környezetvédelmet vagy nagyobb 
költségmegtakarítást biztosít a meglévő 
legjobb elérhető technológiáknál;

13) „új keletű technológia”: egy ipari 
tevékenység során alkalmazható újszerű 
technológia, amely valószínűleg üzleti 
megvalósítása esetén magasabb fokú 
általános környezetvédelmet vagy nagyobb 
költségmegtakarítást biztosít a meglévő 
legjobb elérhető technológiáknál;

Or. en

Indokolás

Ez egyértelműsíti, hogy az új keletű technológiák alkalmazása előnyökkel járhat, ha azokat a 
gyakorlatba átültetik. 

Módosítás 100
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15) „alapjelentés”: a veszélyes anyagok 
által okozott talaj- és talajvízszennyeződés

15) „alapjelentés”: a talaj, többek között a 
talaj biodiverzitásának és a talajvíz
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állapotára vonatkozó számszerűsített
információ;

állapotára vonatkozó számszerűsített és 
részletes információt tartalmazó jelentés, 
amely a helyszín, egy új létesítmény 
működésbe lépése előtti, vagy egy már 
meglévő létesítmény engedélyezésének 
megújításakor fennálló állapotban, az 
állam számára történő visszaadása 
céljából készült;

Or. en

Indokolás

Az alapjelentés az IPPC-irányelv a környezetvédelmi politikákkal összhangban történő 
alkalmazásának kulcsfontosságú eleme.  A talaj biodiverzitása jól tükrözi a talaj egészségi 
állapotát és minőségét, és ezáltal alapul szolgálhat az üzemeltető kötelezettségeinek a 
szennyező fizet elvével összhangban történő megállapításakor. A javasolt alapjelentés ezért 
alapfeltétel.

Módosítás 101
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15) „alapjelentés”: a veszélyes anyagok 
által okozott talaj- és talajvízszennyeződés
állapotára vonatkozó számszerűsített
információ;

15) „alapjelentés”: a talaj, többek között a 
talaj biodiverzitásának, a talajvíz és a
veszélyes anyagok által okozott bármilyen 
szennyeződés állapotára vonatkozó 
számszerűsített és részletes információt 
tartalmazó jelentés, amely a helyszín 
szennyeződésmentesítése és helyreállítása 
céljából készült;

Or. en
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Módosítás 102
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15) „alapjelentés”: a veszélyes anyagok 
által okozott talaj- és talajvízszennyeződés 
állapotára vonatkozó számszerűsített 
információ;

15) „alapjelentés”: a veszélyes anyagok
jelenléte által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés állapotára vonatkozó 
számszerűsített információ;

Or. en

Módosítás 103
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15) „alapjelentés”: a veszélyes anyagok
által okozott talaj- és talajvízszennyeződés 
állapotára vonatkozó számszerűsített 
információ;

15) „alapjelentés”: jelentős mennyiségű
veszélyes anyag által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés állapotára vonatkozó 
számszerűsített információ;

Or. en

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy az alapjelentés minden lehetséges veszélyes anyagra 
kiterjedjen (több száz is lehet), a jelentős mennyiségű érintett veszélyes anyagokra kell 
korlátozni az ellenőrzést. 

Módosítás 104
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15) „alapjelentés”: a veszélyes anyagok 15) „alapjelentés”: a számba jöhető
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által okozott talaj- és talajvízszennyeződés 
állapotára vonatkozó számszerűsített 
információ; 

veszélyes anyagok által okozott talaj- és 
talajvízszennyeződés állapotára vonatkozó 
számszerűsített információ;

Or. nl

Indokolás

Ld. a 23. cikk (3) bekezdésének módosítását. A veszélyes anyagok meghatározása és az 
alapjelentés hozzákötése az ilyen anyagok jelenlétéhez a hatályt túlzottan tágítja. A hatályt 
kellően szűkítjük a „számba jöhető” kifejezés beillesztésével. 

Módosítás 105
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a) „környezetvédelmi vizsgálat”: 
minden olyan tevékenység, amely a 
létesítménynek az irányelvben szereplő 
követelményeknek való  megfelelésének 
ellenőrzését vonja maga után; 

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi vizsgálat fogalmát tagországonként eltérő módon értelmezik. Ezért az 
irányelv végrehajtásáról szóló egységes jelentés céljára egyértelmű meghatározásra van 
szükség. 

Módosítás 106
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20) „biomassza”: a következők 20) „biomassza”: a mezőgazdaságból 
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bármelyike: (beleértve a növényi és állati anyagokat 
is), az erdőgazdaságból és az ezekkel 
kapcsolatos iparágakból származó 
termékek, hulladékok és maradványok 
biológiailag lebontható része, valamint az 
ipari és kommunális hulladék biológiailag 
lebontható része;

(a) bármely, mezőgazdaságból vagy 
erdőgazdaságból származó növényi 
anyagot tartalmazó termék, amely 
energiatartalmának felhasználása 
céljából tüzelőanyagként használható;  
(b) az alábbi, tüzelőanyagként használt 
termékek:
(i) mezőgazdasági és erdészeti eredetű 
növényi hulladék;
(ii) az élelmiszer-feldolgozó iparból 
származó hulladék, amennyiben a termelt 
hőt hasznosítják;
(iii) cellulózgyártásból, valamint 
cellulózból történő papírgyártásból 
származó rostos növényi hulladék, 
amennyiben a gyártás helyén együtt 
égetik, és a termelt hőt hasznosítják;
(iv) parafahulladék;
(v) fahulladék, kivéve a fakonzerválókkal 
vagy bevonatokkal történő kezelésből 
származó halogénezett szerves 
vegyületeket vagy nehézfémeket 
esetlegesen tartalmazó fahulladékot;

Or. en

Indokolás

Mivel fontos, hogy valamennyi uniós szöveg koherens legyen, főként a meghatározások 
tekintetében, a biomassza meghatározásának azonosnak kell lennie mind a megújuló 
energiaforrásokról szóló eredeti irányelvben (2001/77/EK), mind pedig az ipari 
kibocsátásokról szóló irányelvre irányuló javaslatban. A meghatározásban történő változás 
zavart okozhat és veszélyeztetheti a már megkezdett beruházásokat.
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Módosítás 107
Niels Busk

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 20 pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va) az élelmiszer-feldolgozó iparban 
keletkező állati eredetű hulladék, 
amennyiben az előállított hőt 
visszanyerik;

Or. en

Indokolás

Az élelmiszer-feldolgozó iparban keletkezett állati zsírból származó hulladék elégetését 
költséges ellenőrzési követelmények nélkül kellene engedélyezni. 
Az ásványi olaj állati zsírból származó hulladék elégetésével történő helyettesítése 
csökkenteni fogja a szén-dioxid-kibocsátást és költséget takarít meg az élelmiszer-feldolgozó 
ipar számára. Az ásványolaj állati zsírból származó hulladék elégetésével történő 
helyettesítése környezetkímélő. Nem növeli a kazánok környezetre gyakorolt hatását. 

Módosítás 108
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26) „hulladékégető mű”: bármely helyhez 
kötött vagy mobil műszaki egység és 
berendezés, amelyet a hulladék oxidálás és 
más hőkezelési eljárások révén történő
hőkezelése érdekében építettek, 
függetlenül attól, hogy a keletkezett 
égéshőt hasznosítják-e vagy sem, 
amennyiben a kezelés eredményeként 
keletkező anyagokat a kezelést követően 
elégetik; 

26) „hulladékégető mű”: bármely helyhez 
kötött vagy mobil műszaki egység és 
berendezés, amelyet a hulladék oxidálás és 
más hőkezelési eljárások – úgymint 
pirolízis, gázosítás vagy plazmaeljárások –
révén történő  hőkezelése érdekében 
építettek, függetlenül attól, hogy a 
keletkezett égéshőt hasznosítják-e vagy 
sem, amennyiben a kezelés eredményeként 
keletkező anyagokat a kezelést követően 
elégetik;

Or. en
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Indokolás

Az egyértelműség kedvéért a pirolízisnek, a gázosításnak vagy a plazmának továbbra is az 
irányelvben kell szerepelnie. A hőkezelések vagy „részleges hőkezelések” száma nem olyan 
magas, így a felsorolás kimerítő jellegű lehet. A technológiák megnevezésének eltávolítása az 
irányelvből azt az üzenetet hordozza magában, hogy ezek a technológiák már nem tartoznak 
az irányelv hatálya alá. Így bizonyos kezelések engedélyezésének kockázata az irányelv 
hatálya alóli mentesség vagy a Bírósághoz való fordulás érdekében nem igazolja a 
változtatást.

Módosítás 109
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26) „hulladékégető mű”: bármely helyhez 
kötött vagy mobil műszaki egység és 
berendezés, amelyet a hulladék oxidálás és 
más hőkezelési eljárások révén történő
hőkezelése érdekében építettek, 
függetlenül attól, hogy a keletkezett 
égéshőt hasznosítják-e vagy sem, 
amennyiben a kezelés eredményeként 
keletkező anyagokat a kezelést követően 
elégetik; 

26) „hulladékégető mű”: bármely helyhez 
kötött vagy mobil műszaki egység és 
berendezés, amelyet a hulladékoxidálás és 
más hőkezelési eljárások – úgymint 
pirolízis, gázosítás vagy plazmaeljárások –
révén történő hőkezelése érdekében 
építettek, függetlenül attól, hogy a 
keletkezett égéshőt hasznosítják-e vagy 
sem, amennyiben a kezelés eredményeként 
keletkező anyagokat a kezelést követően 
elégetik; 

Or. de

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy a pirolízist, a gázosítást és a plazmaeljárásokat is 
ide értjük. 
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Módosítás 110
Karin Scheele

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27) „hulladék-együttégető mű”: bármely 
helyhez kötött vagy mobil műszaki egység, 
amelynek elsődleges célja az 
energiatermelés vagy az anyagi termékek 
előállítása, és amely hulladékot alap vagy 
kiegészítő tüzelőanyagként használ, vagy 
amelyben a hulladékot ártalmatlanítás 
céljából oxidálás és más hőkezelési 
eljárások révén történő hőkezelésnek vetik 
alá, amennyiben a kezelés eredményeként 
keletkező anyagokat a kezelést követően 
elégetik;

27) „ hulladék -együttégető mű”: bármely 
helyhez kötött vagy mobil műszaki 
egység , amelynek elsődleges célja az 
energiatermelés vagy az anyagi termékek 
előállítása, és amely hulladékot alap vagy 
kiegészítő tüzelőanyagként használ, vagy 
amelyben a hulladékot ártalmatlanítás 
céljából oxidálás és más hőkezelési 
eljárások – úgymint pirolízis, gázosítás 
vagy plazmaeljárások – révén 
történő hőkezelésnek vetik alá, 
amennyiben a kezelés eredményeként 
keletkező anyagokat a kezelést követően 
elégetik;

Or. de

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy a pirolízist, a gázosítást és a plazmaeljárásokat is 
ide értjük.  Megegyezik a 3. cikk 26. pontjának módosításával.

Módosítás 111
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30) „maradékanyag”: az a folyékony vagy 
szilárd halmazállapotú hulladék , amely 
hulladékégető vagy hulladék együttégető 
műben keletkezik.

30) „maradékanyag”: az a 75/442/EGK 
irányelv 1. cikkének a) pontjában 
meghatározott folyékony vagy szilárd 
halmazállapotú anyag (ideértve a 
fenékhamut, salakot, pernyét, 
kazánkormot, a gázkezelés szilárd 
reakciótermékeit, a szennyvízkezelés 
eredményeként visszamaradt 
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szennyvíziszapot, kimerült katalizátorokat 
és kimerült aktív szenet is), amely 
hulladékégető vagy hulladék együttégető 
műben keletkezik;

Or. en

Indokolás

A hulladékokról szóló keretirányelvben (5. cikk) a melléktermékekre vonatkozó új 
meghatározás miatt a fenékhamu és pernye mellékterméknek és nem hulladéknak tekintendő, 
ami egyes nemzeti jogszabályok esetében probléma lehet, de legfőképpen növeli a környezeti 
és egészségügyi kockázatot. Ezért kiemelten maradékanyagként kell megemlíteni a 
fenékhamut, salakot, pernyét, kazánkormot és a gázkezelés szilárd reakciótermékeit.

Módosítás 112
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31) szerves vegyület bármely olyan 
vegyület, amely legalább szenet, valamint 
a hidrogén, halogének, oxigén, kén, 
foszfor, szilícium vagy nitrogén elemek 
közül egyet vagy többet tartalmaz a 
karbonoxidok, szervetlen karbonátok és 
bikarbonátok kivételével;

törölve 

Or. en

Indokolás

Az illékony szerves vegyületekről szóló meghatározást az illékony szerves vegyületek 
kibocsátásáról szóló1999/13/EK irányelv 52. cikkéből emeltük át. Ezt a meghatározást nem 
kell az egész IPPC-re (3. cikk) vonatkoztatni, mivel az csak az illékony anyagokra vonatkozik 
és az IPPC létesítményekben történő alkalmazása csak zavart okozna. Az ott meghatározott 
gőznyomás határértéke nem felel meg a más IPPC létesítményekben alkalmazható 
gőznyomás-határértékekkel. Ezért a meghatározást az 52. cikkbe fel kell venni, hogy az az V. 
fejezet hatálya alá tartozó létesítményekre is kiterjedjen.
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Módosítás 113
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 32 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32) illékony szerves vegyület bármely 
olyan szerves vegyület vagy kreozot 
frakciója , amelynek gőznyomása 293,15 
K-on 0,01 kPa vagy nagyobb érték, vagy 
ennek megfelelő illékonyságú a 
mindenkori felhasználás körülményei 
között.

törölve 

Or. en

Indokolás

Az illékony szerves vegyületekről szóló meghatározást az illékony szerves vegyületek 
kibocsátásáról szóló1999/13/EK irányelv 52. cikkéből emeltük át. Ezt a meghatározást nem 
kell az egész IPPC-re (3. cikk) vonatkoztatni, mivel az csak az illékony anyagokra vonatkozik 
és az IPPC létesítményekben történő alkalmazása csak zavart okozna. Az ott meghatározott 
gőznyomás határértéke nem felel meg a más IPPC létesítményekben alkalmazható 
gőznyomás-határértékekkel. Ezért a meghatározást az 52. cikkbe fel kell venni, hogy az az V. 
fejezet hatálya alá tartozó létesítményekre is kiterjedjen.

Módosítás 114
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 33 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33) szerves oldószer bármely illékony 
szerves vegyület, amelyet a következő 
célokra használnak fel: 

törölve

a) önmagában vagy más anyagokkal 
kombinálva nyersanyagok, termékek vagy 
hulladékanyagok feloldására anélkül, 
hogy kémiai változáson menne keresztül;
b) tisztítószerként szennyezőanyagok 
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feloldására; 
c) oldószerként;
d) diszperziós közegként;
e) viszkozitásbeállító közegként;
f) felületifeszültség-beállító közegként;
g) lágyítószerként;
h) konzerválószerként;

Or. en

Indokolás

Az illékony szerves vegyületekről szóló meghatározást az illékony szerves vegyületek 
kibocsátásáról szóló1999/13/EK irányelv 52. cikkéből emeltük át. Ezt a meghatározást nem 
kell az egész IPPC-re (3. cikk) vonatkoztatni, mivel az csak az illékony anyagokra vonatkozik 
és az IPPC létesítményekben történő alkalmazása csak zavart okozna. Az ott meghatározott 
gőznyomás határértéke nem felel meg a más IPPC létesítményekben alkalmazható 
gőznyomás-határértékekkel. Ezért a meghatározást az 52. cikkbe fel kell venni, hogy az az V. 
fejezet hatálya alá tartozó létesítményekre is kiterjedjen.

Módosítás 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 34 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34a) „Az elérhető legjobb technikákhoz 
kapcsolódó kibocsátási szintek”: a BAT 
referenciadokumentumokban leírt 
elérhető legjobb technikák alkalmazása 
révén elért kibocsátási tartomány 
normális működési feltételek esetén és 
adott időszak átlagában megadva.
A BATAEL-ek megfelelő referencia 
pontul szolgálnak az engedélyek 
kibocsátási határértékeinek 
meghatározása során és eltérnek a 
kibocsátási határértékektől, mivel a 
kibocsátási határértékek esetében 
figyelembe kell venni az ellenőrzésre és a 
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megfelelésre vonatkozó követelményeket, 
valamint minden egyes létesítmény 
műszaki jellemzőit, földrajzi 
elhelyezkedését és helyi környezeti 
feltételeit is.

Or. en

Indokolás

A Bizottság átdolgozott javaslatának új rendelkezései az elérhető legjobb technológiákhoz 
kapcsolódó kibocsátási határértékekre(BATAEL-ekre) utalnak. Egyértelművé kell tenni, hogy 
a BATAEL-ek és a kibocsátási határértékek (ELV-k) két teljesen különböző fogalom. A 
Bizottság átdolgozott javaslata csak az ELV-t határozza meg. A jogi egyértelműség kedvéért 
szükség van a BATAEL meghatározásának javaslatba történő beemelésére is. A meghatározás 
a Bizottság által közzétett BREF iránymutató dokumentumában találhatók szellemére épül.

Módosítás 116
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 34 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34a) „általánosan kötelező erejű 
szabályok”: a környezetvédelmi 
törvényekben, rendeletekben vagy 
kormányrendeletben ágazati vagy 
magasabb szinten meghatározott olyan 
határértékek, illetve más feltételek, 
amelyek célja az engedélyezési feltételek 
megállapításánál történő közvetlen 
felhasználás. 

Or. en

Indokolás

Szükséges meghatározni az általánosan kötelező erejű szabályokat is. 
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Módosítás 117
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 34 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34a. „tartalékberendezések”: olyan 
berendezések, amelyek a fő- és 
mellékberendezések működését, az üzem 
felügyeletét, a biztonsági berendezések 
működését és az üzem – különösen a 
vízerőmű – újraindítását garantálják 
bármilyen körülmények között, többek 
között áramszünet vagy a külső betáplálás 
kiesése esetén. 

Or. en

Indokolás

Új meghatározást kell bevezetni a 2. módosítás által a 4. cikkben bevezetett eltérés hatályának 
pontosítása érdekében (a tartalékberendezések mentesítése az irányelv rendelkezései alól).

Módosítás 118
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az engedély kettő  vagy több 
létesítményre vagy a létesítmény részeire 
terjedhet ki, amelyet ugyanaz az 
üzemeltető ugyanazon a telephelyen vagy 
különböző telephelyeken  üzemeltet. 

(2) Az engedély kettő  vagy több 
létesítményre vagy a létesítmény részeire 
terjedhet ki, amelyet ugyanaz az 
üzemeltető ugyanazon a telephelyen vagy 
különböző telephelyeken  üzemeltet. 

Az engedély vonatkozhat egy vagy több, 
működési szempontból összekapcsolt 
létesítményre, vagy annak különböző 
telephelyen üzemelő részeire, illetve 
működési szempontból összekapcsolt 
létesítményekre, vagy azok ugyanazon a 
telephelyen üzemelő, de különböző 
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üzemeltetők által működtetett részeire;
Amennyiben az engedély kettő vagy több 
létesítményre terjed ki, az egyes 
létesítményeknek meg kell felelniük az 
ebben az irányelvben megállapított 
követelményeknek.

Amennyiben az engedély kettő vagy több 
létesítményre terjed ki, az egyes 
létesítményeknek meg kell felelniük az 
ebben az irányelvben megállapított 
követelményeknek.

Amennyiben több üzemeltető ugyanazon a 
telephelyen több létesítményt, vagy azok 
részeit üzemelteti, az engedély ugyanolyan 
feltételeket és szabályokat írhat elő az 
összes üzemeltető tekintetében.

Or. it

Indokolás

A két lehetőség alapján a tagállamok a létesítmény és/vagy a telephely típusától függően 
adják ki az engedélyt, akár több üzemeltetőnek is, lehetővé téve a telephely vagy a létesítmény 
összhatásának mérését, és – a kumulatív vagy dominó-hatás lehetőségével számolva – azonos 
szabályok előírását az üzemeltetők számára.

Módosítás 119
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az engedély kettő  vagy több 
létesítményre vagy a létesítmény részeire 
terjedhet ki, amelyet ugyanaz az 
üzemeltető ugyanazon a telephelyen vagy 
különböző telephelyeken üzemeltet.

(2) Az engedély kettő vagy több 
létesítményre vagy a létesítmény részeire 
terjedhet ki, amelyet ugyanaz az 
üzemeltető ugyanazon a telephelyen 
üzemeltet. 

Or. nl

Indokolás

A „különböző telephelyeken” kifejezés nem egyszerűsíti a jogi érthetőséget. Ez 
akadályozhatja a közfelügyeleti ellenőrzéseket és a környezeti hatásvizsgálatokat.  



PE412.169v02-00 44/77 AM\746405HU.doc

HU

Módosítás 120
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az engedély kettő vagy több 
létesítményre terjed ki, az egyes 
létesítményeknek meg kell felelniük az 
ebben az irányelvben megállapított 
követelményeknek.

Amennyiben az engedély kettő vagy több 
létesítményre terjed ki, az egyes 
létesítményeknek külön-külön meg kell 
felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított követelményeknek.

Or. en

Módosítás 121
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ezen irányelvben megállapított 
kötelezettségek nem vonatkoznak az 
irányelv 3. cikke (35) bekezdésében 
meghatározott tartalékberendezésekre, 
ideértve a gáztüzelésű és cseppfolyós 
üzemanyaggal működő üzemeket is.

Or. en

Indokolás

Mivel korlátozott üzemmódjuk miatt kibocsátási értékeik elhanyagolhatóak, a 
tartalékberendezéseket (mind a nagy tüzelőberendezésekkel működő üzemek, mind a 
vízerőművek esetén) ki kell zárni az irányelv hatálya alól. A bekezdés továbbá az irányelv 
által előírt kötelezettségek alól mentesülő vízerőművek adminisztratív terheit is könnyíti.
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Módosítás 122
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
Üzemeltetők

Egy létesítményt, tüzelőberendezést, 
hulladékégető művet, vagy 
hulladékegyüttégető művet közösen 
üzemeltethet kettő vagy több természetes 
vagy jogi személy, illetve lehet a 
létesítmény vagy üzem különböző 
részeinek üzemeltetői.

Or. nl

Indokolás

 Ld. a 3. cikk 10. pontjának módosítását. Az egyértelműség kedvéért az 5. cikk a 3. cikk 10. 
pontjába („üzemeltető”) kerül.  

Módosítás 123
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság engedélyezi a 
létesítményt, ha  a létesítmény megfelel 
ezen irányelv követelményeinek.

(1) A nemzeti vagy közösségi 
szabályozásban előírt egyéb 
követelmények sérelme nélkül az illetékes 
hatóság engedélyt ad ki, amely feltételein 
keresztül garantálja, hogy a létesítmény 
megfelel ezen irányelv követelményeinek.

Or. de
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Indokolás

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.

Módosítás 124
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy:

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy:

1. az üzemeltető legalább tizenkét havonta 
jelentést tegyen az engedély feltételeinek 
való megfelelésről az illetékes 
hatóságnak;

a) az Európai Szennyezőanyag-
kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás 
létrehozásáról szóló, 2006. január 18-i 
166/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében jelentési 
kötelezettség alá eső üzemeltetők legalább 
három évente jelentést tegyenek az 
illetékes hatóságnak az engedély 
feltételeinek való megfelelésről; 
b) az Európai Szennyezőanyag-
kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás 
létrehozásáról szóló, 2006. január 18-i 
166/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében jelentési 
kötelezettség alá nem tartozó üzemeltetők 
az illetékes hatóságok kérésére jelentést 
tegyenek az engedély feltételeinek való 
megfelelésről; 

2. az üzemeltető késedelem nélkül 
tájékoztassa az illetékes hatóságot minden 

c) az üzemeltető késedelem nélkül 
tájékoztassa az illetékes hatóságot minden 
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váratlan eseményről vagy balesetről, 
melyeknek jelentős hatása van a 
környezetre.

váratlan eseményről vagy balesetről, 
melyeknek jelentős hatása van a 
környezetre.

__________
HL L 33., 2006.2.4., 1-17. o.

Or. en

Indokolás

A jelentéstételi kötelezettség aránytalan adminisztratív és szabályozási terheket jelentene. A 
kockázat arányában meghatározott kötelezettség könnyíti a terheket. A jelentéstételi 
kötelezettséget például az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás 
értelmében jelentéstételi kötelezettség alá eső üzemeltetőkre lehet korlátozni. Így a hangsúly a 
főbb kibocsátókra helyeződne. Lehet továbbá csökkenteni a jelentéstétel gyakoriságát, illetve 
elő lehet mozdítani az IKT-alapú jelentéstételi eszközök fejlesztését és használatát.

Módosítás 125
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) az üzemeltető legalább tizenkét havonta 
jelentést tegyen az engedély feltételeinek 
való megfelelésről az illetékes 
hatóságnak;

törölve

Or. en

Indokolás

Az engedély megadása implikálja a feltételeknek való megfelelést. Erről szükségtelen külön 
jelentést tenni. 
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Módosítás 126
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) az üzemeltető legalább tizenkét havonta 
jelentést tegyen az engedély feltételeinek 
való megfelelésről az illetékes hatóságnak;

1) az üzemeltető legalább tizenkét havonta 
jelentést tegyen az engedély feltételeinek 
való megfelelésről az illetékes hatóságnak;
amennyiben az üzem minden évben 
megfelelt az engedélyezési feltételeknek, öt 
év elteltével a jelentéstételi időszakot 24 
hónapra meg lehet hosszabbítani;

Or. en

Indokolás

A bürokrácia csökkentése érdekében a jelentéstételi kötelezettséget bizonyos esetekben 
enyhíteni lehet. 

Módosítás 127
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) az üzemeltető legalább tizenkét havonta 
jelentést tegyen az engedély feltételeinek 
való megfelelésről az illetékes hatóságnak;

1) az üzemeltető legalább három évente
jelentést tegyen az engedély feltételeinek 
való megfelelésről az illetékes hatóságnak;
az 500 MW vagy annál nagyobb névleges 
hőteljesítményű, a III. fejezetben említett 
tüzelőberendezések, illetve a IV. 
fejezetben említett üzemek esetén a 
feltételeknek való megfelelésről évente 
kell jelentést tenni.
Az első albekezdés nem vonatkozik az 
óránként két tonnánál kisebb névleges 
teljesítményű hulladékégető vagy 
együttégető művekre. 



AM\746405HU.doc 49/77 PE412.169v02-00

HU

Or. en

Indokolás

A jelentéstételi kötelezettséget a nagy tüzelőberendezések, valamint a hulladékégető vagy 
együttégető művek kivételével ki kell tolni három évre. A 2000/76/EK irányelv 12. cikke (2) 
bekezdése értelmében az óránként 6 tonnánál kisebb névleges teljesítményű hulladékégető 
műveknek nem kell éves jelentést készíteniük. A kisebb, többnyire kis- és középvállalkozások 
által üzemeltetett egységek esetében a 8. cikkben előírt jelentéstételi kötelezettség gyakorisága 
aránytalan. Az előbb említett kivételt fenn kell tartani.

Módosítás 128
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) az üzemeltető legalább tizenkét havonta 
jelentést tegyen az engedély feltételeinek 
való megfelelésről az illetékes hatóságnak;

1) az üzemeltető legalább tizenkét havonta 
jelentést készítsen az engedély feltételeinek 
való megfelelésről, és azt az illetékes 
hatóság kérésére rendelkezésre bocsátja;

Or. nl

Indokolás

Az átdolgozás egyik célja, hogy a tagállamok és a vállalkozások adminisztrációs terhein 
csökkentsünk. Ebből a szempontból elegendőnek tűnik, ha a jelentést a hatóság kérésére 
rendelkezésre bocsátják.

Módosítás 129
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) az üzemeltető legalább tizenkét havonta 
jelentést tegyen az engedély feltételeinek 
való megfelelésről az illetékes hatóságnak;

1) az üzemeltető az engedély feltételeinek 
való megfelelésről egy tíz évre szóló 
értékelést nyújt be az illetékes hatóságnak;

Or. fr
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Indokolás

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les Etats et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de 
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».

Módosítás 130
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) az üzemeltető késedelem nélkül 
tájékoztassa az illetékes hatóságot minden 
váratlan eseményről vagy balesetről, 
melyeknek jelentős hatása van a 
környezetre.

2) az üzemeltető késedelem nélkül 
tájékoztassa az illetékes hatóságot minden 
váratlan eseményről vagy balesetről, 
melyeknek jelentős hatása van a 
környezetre és a közegészségre.

Or. pl

Módosítás 131
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az üzemeltető és az illetékes hatóság
megteszi a szükséges  intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül a követelményeket 
ismét be tudja tartani.

b) az üzemeltető megteszi a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
lehető legrövidebb időn belül a 
követelményeket ismét be tudja tartani.

Or. nl
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Indokolás

Egyértelműen el kell választani az üzemeltetőt és az illetékes hatóságot terhelő felelősséget. 
Az illetékes hatóságot nem lehet azonos szintre helyezni az üzemeltetővel.

Módosítás 132
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10 cikk törölve
Üvegházhatást okozó gázok kibocsátása

1. Ha egy adott létesítményből származó 
üvegházhatású gáz kibocsátása a 
létesítmény által végzett tevékenységgel 
kapcsolatban szerepel a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében, az engedély nem 
tartalmaz kibocsátási határértéket az adott 
gáz közvetlen kibocsátásaira, kivéve, ha ez 
a jelentős helyi szennyezés elkerüléséhez 
szükséges. 
2. A 2003/87/EK irányelv I. mellékletében 
felsorolt tevékenységek esetén a 
tagállamok dönthetnek úgy is, hogy a 
tüzelőberendezésekre vagy a telephelyen 
található egyéb szén-dioxidot kibocsátó 
egységekre nem határoznak meg 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
követelményeket.
3. Amennyiben szükséges, az illetékes 
hatóság megfelelően módosítja az 
engedélyt. 
4. Az 1.–3. bekezdést a 2003/87/EK 
irányelv 27. cikkével összhangban nem 
kell alkalmazni az üvegházhatású gázok 
kibocsátási egységeinek Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszeréből átmenetileg 
kizárt létesítményekre.

Or. en
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Indokolás

Az irányelvnek CO2-küszöbértékeket kell megállapítania a nagy tüzelőberendezések esetében.

Módosítás 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10 cikk törölve
Üvegházhatást okozó gázok kibocsátása

1. Ha egy adott létesítményből származó 
üvegházhatású gáz kibocsátása a 
létesítmény által végzett tevékenységgel 
kapcsolatban szerepel a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében, az engedély nem 
tartalmaz kibocsátási határértéket az adott 
gáz közvetlen kibocsátásaira, kivéve, ha ez 
a jelentős helyi szennyezés elkerüléséhez 
szükséges. 
2. A 2003/87/EK irányelv I. mellékletében 
felsorolt tevékenységek esetén a 
tagállamok dönthetnek úgy is, hogy a 
tüzelőberendezésekre vagy a telephelyen 
található egyéb szén-dioxidot kibocsátó 
egységekre nem határoznak meg 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
követelményeket.
3. Amennyiben szükséges, az illetékes 
hatóság megfelelően módosítja az 
engedélyt. 
4. Az 1.–3. bekezdést a 2003/87/EK 
irányelv 27. cikkével összhangban nem 
kell alkalmazni az üvegházhatású gázok 
kibocsátási egységeinek Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszeréből átmenetileg 
kizárt létesítményekre.

Or. en
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Indokolás

A nagyméretű égetőüzemek jelentősen hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátáshoz és ezáltal az 
éghajlatváltozáshoz.  Az ETS igen hasznos keretet teremt az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának a gazdaság egészében való csökkentéséhez, de nem biztosít megfelelően erős 
árjelzést ahhoz, hogy megakadályozza az új, nagyon nagy szén-dioxid pontforrások 
bekerülését a rendszerbe. Ezért az IPPC-irányelvnek olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, 
amelyek az új, nagyméretű üzemek számára megszabják a szén-dioxid levegőbe történő 
kibocsátására vonatkozó határértékeket. 

Módosítás 134
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Kibocsátáskereskedelmi rendszerek

(1) Az üvegházhatást okozó gázoktól 
eltérő anyagok kibocsátáskereskedelmére 
vonatkozó közösségi szabályok 
elfogadását megelőzően a tagállamok a 
kibocsátási határértékek engedélybe való 
foglalása helyett választhatják a nemzeti 
szabályokon alapuló 
kibocsátáskereskedelmet, az alábbi 
feltételekkel:
a) a szóban forgó anyagról a nemzeti 
kibocsátási határértékekről szóló 
2001/81/EK irányelv1 rendelkezik;
b) az említett irányelv 19. cikke teljesül;
c) a III.–VI. fejezetben rögzített 
különelőírások teljesülnek.
(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot az (1) bekezdés értelmében 
elfogadott nemzeti kibocsátáskereskedelmi 
szabályokról.
_______
1 HL L 309., 2001.11.27., 22-30. o.

Or. en
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Indokolás

Támogatjuk a Bizottság azon kezdeményezését, amely a nem üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátáskereskedelmének európai szabályaira irányul. Ezt a kezdeményezést lehetőleg úgy 
kell kidolgozni, hogy a kibocsátáskereskedelem európai szabályai az IPPC-irányelvvel 
egyidőben lépjenek hatályba.  Ha ez nem valósítható meg, az IPPC-irányelv tartalmazhat 
ilyen rendelkezést. A meglévő nemzeti kereskedelmi rendszerek kísérletként tovább 
működhetnének a nem üvegházhatást okozó gázok kibocsátáskereskedelmének európai 
szabályaihoz átvezető átmeneti időszakban. 

Módosítás 135
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) az elérhető legjobb technikákat 
alkalmazzák ;

2) a kibocsátási szintek megfelelnek az 
elérhető legjobb technológia 
alkalmazásával megvalósítható 
szinteknek;

Or. en

Indokolás

Bár nincs nyilvánvalóan jelölve, a 12. cikk 2. pontja jelentősen eltér a 96/61/EK irányelvtől, 
amely nem írja elő a legjobb elérhető technológia használatát önmagában. Az átdolgozott 
változat ellentmondásban van a 16. cikk 2. pontjával, amely szerint „a kibocsátási 
határértékek a legjobb elérhető technológián alapulnak, anélkül, hogy előírnák bármiféle 
technika vagy adott módszer alkalmazását.”

Módosítás 136
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8) végleges leállítás esetén megteszik a 
szükséges intézkedéseket, hogy elkerüljék
bármilyen környezetszennyezés 

8) végleges leállítás esetén megteszik a 
szükséges intézkedéseket nem csak
bármilyen környezetszennyezés 
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kockázatát, és a működés helyszínét a 23. 
cikk (2) és (3) bekezdése szerinti állapotba
állítsák vissza.

kockázatának elkerülése érdekében, 
hanem azért, hogy a működés helyszínét a 
23. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti 
megfelelő állapotba  állítsák vissza.

Or. en

Módosítás 137
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a létesítmény helyének állapota; d) A létesítmény helyére vonatkozó 
különféle környezeti elemek állapota;

Or. pl

Indokolás

A módosítás pontosítani kívánja a „létesítmény helye” definícióját. A létesítmény helyét a 
különféle környezeti elemek alapján kell értékelni: víz, levegő, szikla stb.

Módosítás 138
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adott esetben az alapjelentés; törölve

Or. en

Indokolás

Az alapjelentést csak a nagyobb üzemek esetén kell megkövetelni.
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Módosítás 139
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adott esetben az alapjelentés; e) a létesítmény helyének állapotáról szóló 
jelentés – ideértve az alapjelentést –, 
amely számszerű és részletes információt 
tartalmaz a talaj állapotáról, többek között 
a talaj biodiverzitásáról és a talajvízről.

Or. en

Módosítás 140
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adott esetben az alapjelentés; e) a létesítmény helyének állapotáról szóló 
jelentés – ideértve az alapjelentést –, 
amely számszerű és részletes információt 
tartalmaz a talaj állapotáról, többek között 
a talaj biodiverzitásáról és a talajvízről.

Or. en

Indokolás

Az alapjelentés az IPPC-irányelv a környezetvédelmi politikákkal összhangban történő 
alkalmazásának kulcsfontosságú eleme. A talaj biodiverzitása jól tükrözi a talaj egészségi 
állapotát és minőségét, és ezáltal alapul szolgálhat az üzemeltető kötelezettségeinek a 
szennyező fizet elvével összhangban történő megállapításakor. A javasolt alapjelentés ezért 
alapfeltétel.
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Módosítás 141
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az 1967. június 27-i 67/548/EK tanácsi 
irányelvben meghatározott, a 
létesítményben felhasznált veszélyes
anyagok és készítmények mennyisége

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok használata átláthatóságának fokozása és az engedélyezési feltételek 
kielégítése érdekében az engedélyben fel kell sorolni a létesítményben használt veszélyes 
anyagokat.

Módosítás 142
Robert Sturdy

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) intézkedések a létesítményből származó 
hulladék keletkezésének megelőzésére és a 
hulladék hasznosítására;

h) ahol szükséges, intézkedések a 
létesítményből származó hulladék 
keletkezésének megelőzésére és a hulladék 
hasznosítására;

Or. en

Indokolás

Kérdéses, hogy az intézkedésekre minden létesítmény – például a 20–50 MW hőteljesítményű 
tüzelőberendezések – esetén szükség van-e (amennyiben ezek az átdolgozott irányelv hatálya 
alá fognak esni).  Ezeknek a létesítményeknek az esetében elsősorban a kibocsátott szennyező 
anyagok hatására kell odafigyelni, valamint olyan integrált megközelítést kell alkalmazni 
velük kapcsolatban, amely a talaj és a víz szennyezésének ellenőrzésére szolgáló 
intézkedéseket is tartalmaz.
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Módosítás 143a
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a létesítmény üzemeltetésének 
összehasonlítása az elérhető legjobb 
technikákról szóló dokumentumban 
foglaltakkal,

Or. fi

Indokolás

A nyilvánosság az ilyen összevetéseknél segít abban, hogy a legmegfelelőbb technikák 
kerüljenek felhasználásra.

Módosítás 143b
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedélykérelem ugyanakkor 
tartalmazza az első albekezdésben említett 
részletek nem technikai jellegű 
összefoglalóját.

Az engedélykérelem ugyanakkor 
tartalmazza az első albekezdésben említett 
részletek nem technikai jellegű 
összefoglalóját, és bizonyos esetekben az 
alapjelentést.

Or. en

Indokolás

Az alapjelentést csak a nagyobb üzemek esetén kell megkövetelni.
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Módosítás 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

BAT referenciadokumentumok BAT referenciadokumentumok és 
minimumkövetelmények

Or. en

Indokolás

A minimum követelmények meghatározását, illetve az európai biztonsági háló (ESN) 
létrehozását komitológiai eljárással kell megtenni, az érdekelt feleket még a komitológiai 
eljárás megkezdése előtt bevonva (Komitológiai eljárás technikai szakértők bevonásával).  Az 
ESN-nek új vagy frissített BAT referenciadokumentumokon kell alapulnia, és csak „adott 
esetben” kell azt alkalmazni. Ennek az az oka, hogy egyes ipari folyamatokban szinte teljesen 
eltérhetnek akár ugyanazon anyag vagy anyagcsoport esetében is. Ezért előfordulhat, hogy 
európai ELV-t határoznak meg olyan gyártási folyamatokra/technikákra, amelyeket csak 
egyetlen létesítményben alkalmaznak.

Módosítás 145
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

BAT referenciadokumentumok BAT referenciadokumentumok és 
minimumkövetelmények

Or. de
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Módosítás 146
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

BAT referenciadokumentumok BAT referenciadokumentumok és 
információcsere

Or. en

Indokolás

A 14. és a 29. cikk összevonása és kiigazítása létfontosságú ahhoz, hogy garantálni lehessen a 
BREF-dokumentumok fejlesztésének és elfogadásának jelenlegi folyamatát. 

Módosítás 147
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

BAT referenciadokumentumok BAT referenciadokumentumok és 
információcsere

Or. en

Indokolás

A 29. cikk törlése és ideillesztése a jogi szerkezet javítása érdekében. 

A legjobb technikákat ismertető referenciadokumentumok megfelelő kidolgozásának és azok 
széles körű használatának biztosítása érdekében az alábbi változtatásokra van szükség:

- a folyamatban való kiegyensúlyozottabb részvétel érdekében a berendezések szállítóinak 
képviseltségét fokozni kell; 

- a működő információcsere-fórum szerepét meg kell határozni;

- a Bizottságnak irányelveket kell kidolgoznia az érdekeltektől történő adatgyűjtés 
hatékonyabbá tétele érdekében;
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- a legjobb technikákat ismertető referenciadokumentumok legjobb technikákra vonatkozó 
részeit a hatékonyabb használat érdekében le kell fordítani.

Módosítás 148
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 29. cikkben említett 
információcsere eredményein alapuló 
BAT referenciadokumentumokat fogad el.

(1) A 29. cikkben említett információcsere
alapján a BAT referenciadokumentumok –
különös figyelmet fordítva a III. 
mellékletben felsorolt kritériumokra – az 
elérhető legjobb technikákat, a kapcsolódó 
kibocsátási és fogyasztási szinteket, a 
kapcsolódó ellenőrzést, a telephely
felszámolás utáni helyreállítását és az új 
keletű technológiákat tárgyalják. A 
Bizottság gondoskodik arról, hogy a BAT 
referenciadokumentumokat a 29. cikkben
említett információcsere alapján vizsgálják 
felül és frissítsék szükség esetén.

2. A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 
kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják, 
különös figyelmet fordítva a III. 
mellékletben felsorolt kritériumokra. A 
Bizottság szükség szerint felülvizsgálja és 
frissíti a BAT referenciadokumentumokat.

(1a) Az (1b) bekezdés rendelkezéseinek 
sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett 
információcsere lezárultával a BAT 
referenciadokumentum alapján a 
Bizottság az érintett tevékenység 
minimumkövetelményeként értendő 
kibocsátás-korlátozási (kibocsátási 
határértékek, vagy azzal egyenértékű 
paraméterek és műszaki intézkedések), 
ellenőrzési és megfeleltetési intézkedéseket 
léptet életbe.
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Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
(1b) A Bizottság az adott BAT 
referenciadokumentum alapján 
minimumkövetelményeként értendő 
kibocsátás-korlátozási intézkedések 
elfogadásával módosítja az V., VI. és VIII. 
mellékletet.
Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
(1c) A 69. cikk (2) bekezdésében említett 
bizottság az (1a) és (1b) bekezdés 
értelmében hozott határozatát megelőzően 
a Bizottság konzultál az érdekelt ipari és 
nem kormányzati szervezetek 
képviselőivel, majd jelentést tesz a 
konzultáció eredményéről és arról, hogy 
azt milyen mértékben veszi figyelembe. 
(1d) Miután a Bizottság benyújtotta a 69. 
cikk (2) bekezdésében említett 
bizottságnak az (1a) és (1b) bekezdés 
értelmében hozandó intézkedések 
tervezetét, és az 1999/468/EK határozat 
5a. cikke (2) bekezdése második mondata 
értelmében a véleménynyilvánítás 
határideje kijelölésre került, a Bizottság 
nyilvánosságra hozza a BAT 
referenciadokumentumot.

Or. de

Indokolás

A BAT referenciadokumentumok készítésével kapcsolatos információcserén nem kell 
változtatni (sevillai folyamat). A Bizottság azonban azt javasolja, hogy a kötelező kibocsátási 
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határértékek a BAT referenciadokumentum alapján kerüljenek megállapításra, ami kedvét 
szegné az iparnak a folyamatban való részvételre. A határértékek – amelyeket a létesítmények 
semmilyen körülmények között sem haladhatnak meg – megállapítására az európai biztonsági 
hálón keresztül az érdekelt felek részvételével folyó komitológiai eljárás keretén belül kell sort 
keríteni. 

Módosítás 149
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 29. cikkben említett 
információcsere eredményein alapuló BAT 
referenciadokumentumokat fogad el.

(1) A Bizottság a legjobb technikákat 
ismertető referenciadokumentumok 
kidolgozása, és szükség esetén frissítése 
céljából információcserét szervez a 
tagállamok, az érintett iparágak és a 
környezetvédelmet ösztönző nem 
kormányzati szervezetek
közreműködésével.

Or. en

Indokolás

A 14. és a 29. cikk összevonása és kiigazítása létfontosságú ahhoz, hogy garantálni lehessen a 
BREF-dokumentumok fejlesztésének és elfogadásának jelenlegi folyamatát. 

Módosítás 150
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 29. cikkben említett 
információcsere eredményein alapuló BAT 
referenciadokumentumokat fogad el.

(1) A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok, az ipari rendszerszolgáltatók 
és az üzemeltetők által azonos arányban 
képviselt érintett iparágak és a 
környezetvédelmet ösztönző nem 
kormányzati szervezetek
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közreműködésével a következőkről: 
a) a létesítmények teljesítménye a 
kibocsátás, a szennyezés, a nyersanyag 
felhasználása és jellege, az 
energiafelhasználás vagy a 
hulladékképződés vonatkozásában;
b) az alkalmazott  legjobb technikákról, a 
hozzájuk kapcsolódó ellenőrzési 
intézkedésekről és ezek fejlődéséről.
A Bizottság a tagállamok, az érintett 
iparágak és nem kormányzati 
szervezetek közreműködésével 
információcsere-fórumot állít fel az (1) 
bekezdésben említett információcsere 
lebonyolítására.
A Bizottság az információcsere – többek 
között az adatgyűjtés és a BAT 
referenciadokumentumok tartalmának 
meghatározása – tekintetében irányelveket 
dolgoz ki. A Bizottság értékelési jelentést 
is közzétesz, amely az interneten lesz 
hozzáférhető.
(1a) Az információcsere-fórum véleménye 
alapján a Bizottság az (1) bekezdésben 
említett információcsere eredményein 
alapuló új és frissített BAT 
referenciadokumentumokat fogad el.

Or. en

Indokolás

A 29. cikk törlése és ideillesztése a jogi szerkezet javítása érdekében. 

A legjobb technikákat ismertető referenciadokumentumok megfelelő kidolgozásának és azok 
széles körű használatának biztosítása érdekében az alábbi változtatásokra van szükség:

- a folyamatban való kiegyensúlyozottabb részvétel érdekében a berendezések szállítóinak 
képviseltségét fokozni kell; 

- a működő információcsere-fórum szerepét meg kell határozni;

- a Bizottságnak irányelveket kell kidolgoznia az érdekeltektől történő adatgyűjtés 
hatékonyabbá tétele érdekében;
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- a legjobb technikákat ismertető referenciadokumentumok legjobb technikákra vonatkozó 
részeit a hatékonyabb használat érdekében le kell fordítani.

Módosítás 151
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 29. cikkben említett 
információcsere eredményein alapuló BAT 
referenciadokumentumokat fogad el.

(1) Az érdekelt felekkel folytatott 
rendszeres konzultációt követően a
Bizottság a 29. cikkben említett 
információcsere eredményein alapuló BAT 
referenciadokumentumokat fogad el.

Or. en

Indokolás

A BAT referenciadokumentumok készítésével kapcsolatos információcserén nem kell 
változtatni (sevillai folyamat). 

Módosítás 152
Caroline Jackson

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 29. cikkben említett 
információcsere eredményein alapuló 
BAT referenciadokumentumokat fogad el.

(1) A 29. cikkben említett információcsere 
eredményei alapján. 

Or. en

Indokolás

A sevillai folyamaton nem kell változtatni. Az IPPC-irányelv célja a környezetvédelem. Az 
európai biztonsági háló (ESN) koncepciója hasznos lehet, mivel az uniós tagállamok közötti 
következetes keretrendszer kialakítására törekszik. Ide értendőek a szivárgási hibák 
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felfedésére és elhárítására irányuló európai szintű programok is. A Bizottságnak nem kell 
minden esetben kibocsátási határértékeket megszabnia, mert bizonyos iparágakban mindegyik 
előállítási folyamat más. A tagállamok illetékes hatóságainak kell hatáskörrel rendelkezniük e 
tekintetben.

Módosítás 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 29. cikkben említett 
információcsere eredményein alapuló
BAT referenciadokumentumokat fogad 
el.

(1) A Bizottság a 29. cikkben említett 
információcsere eredményeit fogja BAT 
referenciadokumentumokként elfogadni.

Or. en

Indokolás

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Módosítás 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A (4) bekezdés és a 68. cikk 
rendelkezéseitől eltérve az új vagy frissített 
BAT referenciadokumentumok alapján a 
Bizottság, ha szükségesnek ítéli, javaslatot 
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tehet az érintett ipari tevékenység 
minimumkövetelményeként értendő 
kibocsátás-korlátozási (kibocsátási 
határértékek, vagy azzal egyenértékű 
paraméterek és műszaki intézkedések), 
ellenőrzési és megfeleltetési intézkedések 
életbe léptetésére. 
A Bizottság minimumkövetelményeket 
állapíthat meg az adott iparágban 
használt egyes olyan anyagok 
tekintetében, amelyek uniós szinten 
aggodalomra adnak okot.
A minimumkövetelmények figyelembe 
veszik az érintett uniós iparág működési 
lehetőségeit, különösen a műszaki 
jellemzőket és a kereszthatásokat, és 
szükség esetén átmeneti időszakot 
engedélyeznek bizonyos tevékenységek 
esetén. 
A minimumkövetelményekre irányuló 
javaslatot uniós szintű, a tagállamok 
helyzetét figyelembe vevő ágazati 
hatásvizsgálatnak kell alávetni. 
A Bizottság a minimumkövetelményekre 
irányuló javaslat készítésekor konzultál a 
29. cikkben említett információcserében 
részt vevő érdekeltekkel. 
Az említett intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása – a 69. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
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process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Módosítás 155
Frieda Brepoels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az információcsere legalább az 
alábbi pontokat érinti: 
a) a létesítmények teljesítménye a 
kibocsátás, a szennyezés, a nyersanyag 
felhasználása és jellege, az 
energiafelhasználás vagy a 
hulladékképződés vonatkozásában; 
b) az alkalmazott  technikák, a hozzájuk 
kapcsolódó ellenőrzési intézkedések és 
ezek fejlődése.
(1b) A BAT referenciadokumentumokat 
az (1) bekezdésben említett 
információcsere alapján kell elkészíteni, 
és azok – különös figyelmet fordítva a III. 
mellékletben felsorolt kritériumokra – az 
elérhető legjobb technikákat, a 
kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 
kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják.  
(1c) A Bizottság az 1. cikkben említett 
információcsere eredményein alapuló új 
és frissített BAT 
referenciadokumentumokat fogad el és 
hoz nyilvánosságra. 

Or. en

Indokolás

A 14. és a 29. cikk összevonása és kiigazítása létfontosságú ahhoz, hogy garantálni lehessen a 
BREF-dokumentumok fejlesztésének és elfogadásának jelenlegi folyamatát. 
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Módosítás 156
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 
kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják, 
különös figyelmet fordítva a III.
mellékletben felsorolt kritériumokra. A 
Bizottság szükség szerint felülvizsgálja és 
frissíti a BAT 
referenciadokumentumokat.

(2) A BAT referenciadokumentumokat az 
(1) bekezdésben említett információcsere 
alapján kell elkészíteni, és azok – különös 
figyelmet fordítva a III. mellékletben 
felsorolt kritériumokra – az elérhető 
legjobb technikákat, a kapcsolódó 
kibocsátási szinteket és a kapcsolódó 
ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják.

(2a) A Bizottság a 1. cikkben említett 
információcsere eredményein alapuló új 
és frissített BAT 
referenciadokumentumokat fogad el és 
hoz nyilvánosságra. 

Or. en

Indokolás

A 14. és a 29. cikk összevonása és kiigazítása létfontosságú ahhoz, hogy garantálni lehessen a 
BREF-dokumentumok fejlesztésének és elfogadásának jelenlegi folyamatát. 

Módosítás 157
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 

(2) A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási és fogyasztási
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kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják, 
különös figyelmet fordítva a III. 
mellékletben felsorolt kritériumokra. A 
Bizottság szükség szerint felülvizsgálja és 
frissíti a BAT 
referenciadokumentumokat.

szinteket és a kapcsolódó ellenőrzést, a 
talaj és a talajvíz ellenőrzését, a telephely 
helyreállítását és az új keletű 
technológiákat tárgyalják, különös 
figyelmet fordítva a III. mellékletben 
felsorolt kritériumokra. A Bizottság vagy a 
tagállamok biztosítják, hogy a BAT 
referenciadokumentumok BAT-okat 
meghatározó fejezetei az EU hivatalos 
nyelvein elérhetők legyenek.

Or. en

Indokolás

A 29. cikk törlése és ideillesztése a jogi szerkezet javítása érdekében. 

A legjobb technikákat ismertető referenciadokumentumok megfelelő kidolgozásának és azok 
széles körű használatának biztosítása érdekében az alábbi változtatásokra van szükség:

- a folyamatban való kiegyensúlyozottabb részvétel érdekében a berendezések szállítóinak
képviseltségét fokozni kell; 

- a működő információcsere-fórum szerepét meg kell határozni;

- a Bizottságnak irányelveket kell kidolgoznia az érdekeltektől történő adatgyűjtés 
hatékonyabbá tétele érdekében;

- a legjobb technikákat ismertető referenciadokumentumok legjobb technikákra vonatkozó 
részeit a hatékonyabb használat érdekében le kell fordítani.

Módosítás 158
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 
kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják, 
különös figyelmet fordítva a III. 
mellékletben felsorolt kritériumokra. A 

(2) A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 
kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely a tevékenység 
végleges leállítása utáni helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják, 
különös figyelmet fordítva a III. 
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Bizottság szükség szerint felülvizsgálja és 
frissíti a BAT referenciadokumentumokat.

mellékletben felsorolt kritériumokra. A 
Bizottság legalább tízévente felülvizsgálja 
és frissíti a BAT 
referenciadokumentumokat.

Or. en

Indokolás

A BAT referenciadokumentumok készítésével kapcsolatos információcserén nem kell 
változtatni (sevillai folyamat). 

Módosítás 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 
kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják, 
különös figyelmet fordítva a III. 
mellékletben felsorolt kritériumokra. A 
Bizottság szükség szerint felülvizsgálja és 
frissíti a BAT referenciadokumentumokat.

Ezek a BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 
kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják, 
különös figyelmet fordítva a III. 
mellékletben felsorolt kritériumokra. A 
BAT referenciadokumentumokat a 29. 
cikkben említett információcsere 
keretében kell felülvizsgálni és frissíteni.

Or. en

Indokolás

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 
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Módosítás 160
Caroline Jackson

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 
kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják, 
különös figyelmet fordítva a III. 
mellékletben felsorolt kritériumokra. A 
Bizottság szükség szerint felülvizsgálja és 
frissíti a BAT 
referenciadokumentumokat.

(2) A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási és fogyasztási
szinteket és a kapcsolódó ellenőrzést, a 
talaj és a talajvíz ellenőrzését, a telephely 
helyreállítását és az új keletű 
technológiákat tárgyalják, különös 
figyelmet fordítva a III. mellékletben 
felsorolt kritériumokra.

a) A (4) bekezdés és a 68. cikk 
rendelkezéseitől eltérve az (1) bekezdésben 
említett információcsere lezárultával és a 
BAT referenciadokumentum alapján a 
Bizottság, ha szükségesnek ítéli, az 
együttdöntési eljárás keretében javaslatot 
tehet az érintett ipari tevékenység a 
BATAEL feletti 
minimumkövetelményeként értendő 
kibocsátás-korlátozási (pl. kibocsátási 
határértékek, vagy azzal egyenértékű 
paraméterek és műszaki intézkedések), 
ellenőrzési és megfeleltetési intézkedések 
életbe léptetésére.
b) A vonatkozó BAT 
referenciadokumentumok alapján a 
Bizottság a kibocsátások korlátozása 
érdekében minimumkövetelményként 
kibocsátási határértékeket állapít meg az 
V. melléklet 1. és 2. része, a VI. melléklet 
3.,4. és 5. része, a VII. melléklet 2.,3.,4. és 
5. része, valamint a VIII. melléklet 1. és 3. 
része elfogadásával.
c) Javaslatának előkészítése során a 
Bizottság figyelembe veszi a toxicitási, 
ökotoxicitási és környezetvédelmi 
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tudományos bizottságtól, a tagállamoktól, 
az Európai Parlamenttől, az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökségtől, a 
Közösség kutatási programjaitól, a 
nemzetközi szervezetektől, beleértve 
azokat, amelyek a kis- és 
középvállalatokat képviselik, valamint az 
európai környezetvédelmi szervezetektől 
kapott ajánlásokat és az egyéb lényeges, 
tudomására jutó információkat.
d) Szükség esetén a Bizottság a 
kibocsátáskorlátozási intézkedéseket 
felülvizsgálja, és azokra javaslatot tesz.
e) A környezeti hatásvizsgálatról szóló, a 
97/11/EK és a 2003/35/EK irányelvvel 
módosított 85/337/EGK irányelvben 
meghatározott kötelezettségeivel 
összhangban az illetékes hatóság értékeli 
a kibocsátáskorlátozási intézkedések 
hatását, és ennek megfelelően a III. 
mellékletben felsorolt létesítmények 
mindegyike tekintetében külön kibocsátási 
határértéket állapít meg.

Or. en

Indokolás

A sevillai folyamaton nem kell változtatni. Az IPPC-irányelv célja a környezetvédelem. Az 
európai biztonsági háló (ESN) koncepciója hasznos lehet, mivel az uniós tagállamok közötti 
következetes keretrendszer kialakítására törekszik. Ide értendőek a szivárgási hibák 
felfedésére és elhárítására irányuló európai szintű programok is. A Bizottságnak nem kell 
minden esetben kibocsátási határértékeket megszabnia, mert bizonyos iparágakban mindegyik 
előállítási folyamat más. A tagállamok illetékes hatóságainak kell hatáskörrel rendelkezniük e 
tekintetben.

Módosítás 161
Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A BAT referenciadokumentumok (2) A BAT referenciadokumentumok 
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különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 
kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják, 
különös figyelmet fordítva a III. 
mellékletben felsorolt kritériumokra. A 
Bizottság szükség szerint felülvizsgálja és 
frissíti a BAT referenciadokumentumokat.

különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 
kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják, 
különös figyelmet fordítva a III. 
mellékletben felsorolt kritériumokra. A 
Bizottság az átdolgozott változatnak a 
legutolsó kiadás megjelenése utáni 
legkésőbb hét évvel történő lezárásával
szükség szerint felülvizsgálja és frissíti a 
BAT referenciadokumentumokat. A 
Bizottság vagy a tagállamok biztosítják, 
hogy a 20. cikkben említett végleges 
dokumentumok BAT-okat meghatározó 
fejezetei az illetékes hatóság hivatalos 
nyelvén kérésre elérhetők legyenek.

Or. en

Indokolás

A BAT-okat meghatározó referenciadokumentumok kulcsfontosságúak. A legfontosabb 
fejezetek lefordítása az Európai Unió hivatalos nyelveire a hatékony felhasználás 
alapfeltétele. A BREF-ek általában a műszaki szakértők közötti ötéves folyamat során született 
egyetértést tükrözik, és a műszaki változásokat a BREF szisztematikusabb és rendszeresebb 
(legalább hét évente sorra kerülő) változtatásával kell reprezentálni.

Módosítás 162
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 
kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják, 
különös figyelmet fordítva a III. 
mellékletben felsorolt kritériumokra. A 
Bizottság szükség szerint felülvizsgálja és 

(2) A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 
kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják, 
különös figyelmet fordítva a III. 
mellékletben felsorolt kritériumokra. A 
Bizottság az átdolgozott változatnak a 
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frissíti a BAT referenciadokumentumokat. legutolsó kiadás megjelenése utáni 
legkésőbb hét évvel történő lezárásával
szükség szerint felülvizsgálja és frissíti a 
BAT referenciadokumentumokat. A 
Bizottság vagy a tagállamok biztosítják, 
hogy a BAT referenciadokumentumok az 
EU hivatalos nyelvein elérhetők legyenek.

Or. en

Indokolás

A legfontosabb fejezetek lefordítása az Európai Unió hivatalos nyelveire a hatékony 
felhasználás alapfeltétele. A műszaki változások dinamikus természetét a BREF 
szisztematikusabb és rendszeresebb (legalább hét évente sorra kerülő) változtatásával kell 
nyomon követni.

Módosítás 163
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 
kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják, 
különös figyelmet fordítva a III. 
mellékletben felsorolt kritériumokra. A
Bizottság szükség szerint felülvizsgálja és 
frissíti a BAT referenciadokumentumokat.

(2) A BAT referenciadokumentumok 
különösen az elérhető legjobb technikákat, 
a kapcsolódó kibocsátási szinteket és a 
kapcsolódó ellenőrzést, a talaj és a talajvíz 
ellenőrzését, a telephely helyreállítását és 
az új keletű technológiákat tárgyalják, 
különös figyelmet fordítva a III. 
mellékletben felsorolt kritériumokra. A 
BAT referenciadokumentumokat szükség 
szerint felül kell vizsgálni és frissíteni a 
29. cikkben meghatározottak szerinti 
információ-csere során.

Or. fr

Indokolás

Indokolás

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'article 29. Avec un renforcement du rôle des 
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documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
sols dans la directive IPPC entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la  
double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension Européenne tel 
que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.

Módosítás 164
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 68. cikk rendelkezéseitől eltérve, 
amennyiben nyomós környezetvédelmi 
okokból, vagy a belső piac torzulásának 
megakadályozása érdekében közösségi 
fellépésre van szükség, a Bizottság a BAT 
dokumentumok alapján az e fejezetben 
tárgyalt tevékenységek 
minimumkövetelményeként értendő 
kibocsátás-korlátozási (kibocsátási 
határértékek, vagy azzal egyenértékű 
paraméterek és műszaki intézkedések), 
ellenőrzési és megfeleltetési intézkedések 
életbe léptetésére tesz javaslatot. 

Or. en

Indokolás

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication. 

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17. 
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