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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács a környezeti levegő minőségéről és a Tiszta levegőt Európának elnevezésű 
programról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására irányuló közös 
álláspontjáról
(16477/2006 – C6-0000/2007 – 2005/0183(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16477/2006 – C6-0000/2007),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során1 intézett 
javaslatára (COM(2005)0447)2 vonatkozó álláspontjára,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 62 cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
második olvasatra adott ajánlására (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás 1
(15) preambulumbekezdés

(15) A már létező levegőminőségi 
határértékeket változatlanul fenn kell 
tartani. A nitrogén-dioxid, a benzol és a 
PM10 szálló por esetén azonban lehetővé 
kell tenni az előírásoknak való megfelelés 
határidejének meghosszabbítását, vagy 
átmeneti mentességet kell biztosítani 
bizonyos határértékek alkalmazásának 
kötelezettsége alól olyan esetekben, 
amelyekben meghatározott övezetekben és 
agglomerációkban a szennyezés 
csökkentését célzó megfelelő intézkedések 

(15) A különösen nehéz feltételekkel 
rendelkező övezetek és agglomerációk 
esetében lehetővé kell tenni az 
előírásoknak való megfelelés határidejének 
meghosszabbítását a levegő minőségére 
vonatkozó határértékek és célértékek 
tekintetében olyan esetekben, amelyekben 
meghatározott övezetekben és 
agglomerációkban a szennyezés 
csökkentését célzó megfelelő intézkedések 
végrehajtása ellenére akut problémák 
tapasztalhatók a betartással kapcsolatban. 

  
1 Elfogadott szöveg, 2006.9.26., P6_TA(2006)0362.
2 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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végrehajtása ellenére akut problémák 
tapasztalhatók a betartással kapcsolatban. 
Egy adott övezetre vagy agglomerációra 
vonatkozó bármely halasztást vagy 
átmeneti mentességet a Bizottság által 
vizsgálandó, a felülvizsgált határidőre 
megvalósítandó megfelelés biztosítását 
célzó átfogó tervnek kell kísérnie.

Egy adott övezetre vagy agglomerációra 
vonatkozó bármely halasztást a 
felülvizsgált határidőre megvalósítandó 
megfelelés biztosítását célzó átfogó 
tervnek vagy programnak kell kísérnie. A 
tagállamokkal szembeni rugalmasság még 
inkább fontos akkor, ha a 
levegőszennyezésről szóló tematikus 
stratégiában meghatározott, forrásnál 
történő kibocsátás-csökkentési célszintet 
tükröző szükséges közösségi intézkedések 
– beleértve legalább a XVIa. mellékletben 
említett intézkedéseket – 2010. január 1-
jéig nem lépnek hatályba, mivel egyes 
tagállamok a nemzeti szinten tett hatalmas 
erőfeszítések ellenére sem fogják tudni 
teljesíteni a határértékeket ezen 
intézkedések nélkül.

Indokolás

A 7. módosítás átvezetése az első olvasatból.

Módosítás 2
6. cikk, (2) bekezdés

2. A környezeti levegő minőségének 
vizsgálata céljából helyhez kötött 
méréseket kell alkalmazni valamennyi 
olyan övezetben és agglomerációban, ahol 
az (1) bekezdésben említett szennyező 
anyagok szintje meghaladja az ezen 
szennyező anyagokra vonatkozó felső 
vizsgálati küszöbértéket. Ezen helyhez 
kötött méréseket modellezési technikákkal 
és/vagy indikatív mérésekkel ki lehet 
egészíteni annak érdekében, hogy ezek 
megfelelő információkat nyújtsanak a 
környezeti levegő minőségének térbeli 
eloszlásáról.

2. A környezeti levegő minőségének 
vizsgálata céljából helyhez kötött 
méréseket kell alkalmazni valamennyi 
olyan övezetben és agglomerációban, ahol 
az (1) bekezdésben említett szennyező 
anyagok szintje meghaladja az ezen 
szennyező anyagokra vonatkozó felső 
vizsgálati küszöbértéket. Ezen helyhez 
kötött méréseket modellezési technikákkal 
és/vagy indikatív mérésekkel kell
kiegészíteni annak érdekében, hogy ezek 
megfelelő információkat nyújtsanak a 
környezeti levegő minőségének térbeli 
eloszlásáról.

Indokolás

A 16. módosítás átvezetése az első olvasatból. A modellezési technikáknak és/vagy indikatív 
méréseknek – a helyhez kötött méréseken túl – kötelezőnek kell lenniük. A modellezési 
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technikák bizonyított eredményekkel rendelkeznek, és fontosak a levegő minőségével 
kapcsolatos megbízható adatok összeállításához. Ez különösen igaz a PM2.5-re vonatkozó 
adatokra.

Módosítás 3
6. cikk, (3) bekezdés

3. A környezeti levegő minőségének 
vizsgálatára irányuló helyhez kötött 
mérések, valamint modellezési technikák 
és/vagy indikatív mérések kombinációja 
alkalmazható valamennyi olyan övezetben 
és agglomerációban, az (1) bekezdésben 
említett szennyező anyagok szintje 
alacsonyabb, mint az ezen szennyező 
anyagokra megállapított felső vizsgálati 
küszöbérték.

3. A környezeti levegő minőségének 
vizsgálatára irányuló helyhez kötött 
mérések, valamint modellezési technikák 
és/vagy indikatív mérések kombinációját 
kell alkalmazni valamennyi olyan 
övezetben és agglomerációban, az (1) 
bekezdésben említett szennyező anyagok 
szintje alacsonyabb, mint az ezen 
szennyező anyagokra megállapított felső 
vizsgálati küszöbérték.

Indokolás

A 17. módosítás átvezetése az első olvasatból. A modellezési technikáknak és/vagy indikatív 
méréseknek – a helyhez kötött méréseken túl – kötelezőnek kell lenniük. A modellezési 
technikák bizonyított eredményekkel rendelkeznek, és fontosak a levegő minőségével 
kapcsolatos megbízható adatok összeállításához. Ez különösen igaz a PM2.5-re vonatkozó 
adatokra.

Módosítás 4
7. cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. A Bizottság és a tagállamok biztosítják 
a mintavételi helyek kiválasztására 
vonatkozó kritériumok egységes 
alkalmazását.

Indokolás

A 22. módosítás átvezetése az első olvasatból. A tiszta levegő szintén tényező a lisszaboni 
célok megvalósításában (különösen a vállalkozások elhelyezkedése, az idegenforgalom és a 
korlátlan befelé irányuló forgalom tekintetében). A mintavételi helyek helyszínének 
kiválasztására egységes rendszert kell biztosítani. Az egyes tagállamokban jelenleg 
alkalmazott mérési gyakorlatok túlzottan eltérőek, ami lehetetlenné teszi a mérési eredmények 
összehasonlítását.

Módosítás 5
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13. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
övezeteikben és agglomerációikban a 
környezeti levegőben lévő kén-dioxid, 
PM10, ólom és szén-monoxid szintje nem 
lépi túl a XI. mellékletben meghatározott 
határértékeket.

1. A tagállamok – a III. melléklet A. 
szakaszára tekintettel – biztosítják, hogy 
övezeteikben és agglomerációikban a 
környezeti levegőben lévő kén-dioxid, 
PM10, ólom és szén-monoxid szintje nem 
lépi túl a XI. mellékletben meghatározott 
határértékeket.

Indokolás

Reintroducing amendment 24 from first reading. On the one hand it is required in the current 
text (cikk 13) that limit values (for the protection of human health) must be met by the 
Members States throughout their territory (this means everywhere); on the other hand Annex 
III requires that sampling points directed at the protection of human health should be placed 
where the population is likely to be exposed for a period which is significant in relation to the 
averaging period of the limit values or is generally exposed. Consequently, the areas where 
limit values apply (cikk 13) and where compliance is checked and demonstrated by 
measurements (Annex III) are not identical; the assessment regime (at least based on 
monitoring) does not correspond to the areas where limit values apply. This contradiction 
places Member States, the public and the Commission in a very difficult position and is likely 
to give rise to endless lawsuits.

Módosítás 6
21. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamok kijelölhetik azokat az 
övezeteket vagy agglomerációkat, ahol a 
környezeti levegő a közutak téli 
homokszórását vagy sózását követő 
felkeveredés miatt túllépi a PM10-re 
vonatkozó határértékeket.

1. A tagállamok kijelölhetik azokat az 
övezeteket vagy agglomerációkat, ahol a 
környezeti levegő a közutak téli 
homokszórását vagy sózását vagy az 
úttisztítást követő felkeveredés miatt 
túllépi a PM10-re vonatkozó határértékeket, 
feltéve hogy a PM2,5 szinteket ez nem 
értinti.

Indokolás

A 25. módosítás átvezetése az első olvasatból. A tényleges kockázatok a PM 2.5-höz
kapcsolódnak. A PM2.5 és a PM10 közötti részecskék főként a felső légutakban rakódnak le, 
onnan viszont a szervezet gyorsan eltávolítja azokat, ezért nem képesek hosszú távú hatás 
kifejtésére.
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Módosítás 7
22. cikk, (2) bekezdés

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

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

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

_____________

* HL: Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontját követő három évvel.

_____________

* HL: Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontját követő három évvel.

Indokolás

A 81. módosítás átvezetése az első olvasatból.

Módosítás 8
22. cikk, (4) bekezdés, (1) és (2) albekezdés
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4. A tagállamok értesítik a Bizottságot 
arról, hogy véleményük szerint hol 
alkalmazandó az (1) és a (2) bekezdés, 
valamint továbbítják az (1) bekezdésben 
említett, a levegőminőségi tervet, beleértve 
a Bizottság számára annak 
megvizsgálásához szükséges, valamennyi 
vonatkozó információt is, hogy a megfelelő 
feltételeket teljesítették-e. A Bizottság a 
vizsgálatában figyelembe veszi a 
tagállamok által tett intézkedések becsült 
hatását, valamint a közösségi intézkedések 
becsült hatását

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

Amennyiben a Bizottság az értesítés 
kézhezvételétől számított kilenc hónapon
belül nem emel kifogást, az (1) vagy a (2) 
bekezdés alkalmazásának megfelelő 
feltételeket teljesítettnek kell tekinteni

Amennyiben a Bizottság az értesítés 
kézhezvételétől számított hat hónapon
belül nem emel kifogást, az (1) vagy a (2) 
bekezdés alkalmazásának megfelelő 
feltételeket teljesítettnek kell tekinteni.

Indokolás

A 81. módosítás átvezetése az első olvasatból.

Módosítás 9
23. cikk, (1) bekezdés, (3) albekezdés

Ezen terveknek tartalmazniuk kell legalább 
a XV. melléklet A. szakaszában felsorolt 
információkat, és a Bizottságot azokról —
haladéktalanul, de legkésőbb két évvel 
azon év végét követően, amikor az első 
túllépést megfigyelték — tájékoztatni kell.

Ezen terveknek vagy programoknak
tartalmazniuk kell legalább a XV. 
mellékletben felsorolt információkat. Ezek 
a tervek és programok a 24. cikk szerinti 
intézkedéseket is tartalmazhatnak.

Indokolás

Reintroducing amendment 32 from first reading. In the interests of simplification, the plans 
and programmes to bring about general reductions in levels of pollutants may, on a 
preventive basis, include measures pursuant to cikk 22 to reduce peak concentrations in the 
short term. 

Information about clean air plans and programmes is already communicated in electronic 
form. The expression 'without delay' is deleted because not every plan is communicated to the 
Commission immediately after it has been drafted. It makes more sense to gather the plans at 
national level initially and forward the information for each year to the Commission in a 
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coordinated fashion. This also accords with the practice adopted hitherto. The Commission 
may lay down further details of the communication procedure pursuant to cikk 26(2).

Módosítás 10
24. cikk, (1) bekezdés

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

1. Amennyiben egy adott övezetben vagy 
agglomerációban fennáll a veszélye annak, 
hogy a környezeti levegőben a szennyező 
anyagok szintje meghaladja a XII., XI., 
XII. és XIV. mellékletben meghatározott 
egy vagy több határértéket, célértéket 
vagy riasztási küszöbértéket, a tagállamok
adott esetben a túllépési kockázat 
csökkentése, vagy az ilyen esemény
időtartamának korlátozása érdekében 
cselekvési terveket dolgoznak ki a rövid 
távon meghozandó intézkedések 
megjelölésével. 

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

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

Indokolás

A 35. módosítás átvezetése az első olvasatból. Nem egyértelmű, hogy a 2. albekezdésben 
említett kivételek miért csak az ózonra vonatkoznak. Az a rendelkezés, amelynek értelmében 
rövid távú terveket csak akkor kell kidolgozni, ha az azok által előírt intézkedések – a 
jelenlegi feltételek mellett és az arányosság elvének figyelembevételével – jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a levegőminőség javításához, egyértelmű.
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Módosítás 11
24. cikk, (2) bekezdés

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

2. Az (1) bekezdésben említett rövid távú 
cselekvési tervek az adott esettől függően 
rövid távon bizonyítottan hatásos 
intézkedéseket írhatnak elő az olyan 
tevékenységek ellenőrzésére és – szükség 
esetén – felfüggesztésére, amelyek 
egyértelműen felelőssé tehetők a 
határértékek, a célérték vagy a riasztási 
küszöbértékek túllépésének megnövekedett 
kockázatáért. A 23. cikk (1) bekezdésének
harmadik albekezdése értelemszerűen 
alkalmazandó.

Indokolás

A 36. módosítás átvezetése az első olvasatból. A rövid távú cselekvési tervekben foglalt 
intézkedéseknek rövid távon valóban hatásosnak kell lenniük. Ezenkívül abban az esetben, ha 
a tevékenységek felfüggesztése válik szükségessé, az oksági viszonynak egyételműnek kell 
lennie. Végül, a gépjáműforgalom kizárólagos említése önkényes.

Módosítás 12
24. cikk, (3) bekezdés

3. Rövid távú cselekvési terv kidolgozását 
követően a tagállamok a nyilvánosság, 
valamint a megfelelő szervezetek – például 
környezetvédelmi szervezetek, fogyasztói 
egyesületek, érzékeny népességcsoportok 
érdekeit képviselő szervezetek és egyéb
megfelelő egészségügyi szervek – számára 
hozzáférhetővé teszik a konkrét rövid távú 
cselekvési tervek megvalósíthatóságára 
vonatkozó vizsgálataik eredményét és a 
tervek tartalmát, valamint az e tervek 
végrehajtására vonatkozó információkat.

3. Rövid távú cselekvési terv kidolgozását 
követően a tagállamok a nyilvánosság, 
valamint a megfelelő szervezetek – például 
környezetvédelmi szervezetek, fogyasztói 
egyesületek, érzékeny népességcsoportok 
érdekeit képviselő szervezetek és a
megfelelő ipari szövetségek – számára 
hozzáférhetővé teszik a konkrét rövid távú 
cselekvési tervek megvalósíthatóságára 
vonatkozó vizsgálataik eredményét és a
tervek tartalmát, valamint az e tervek 
végrehajtására vonatkozó információkat.

Indokolás

A 37. módosítás átvezetése az első olvasatból. A tervekben előírt intézkedések főként a 
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közlekedéshez és – közvetve vagy közvetlenül – a gazdasági szereplőkhöz kapcsolódnak. Ezért 
fontos annak biztosítása, hogy a megfelelő ipari szövetségeket is tájékoztassák, valamint
konzultáljanak velük.

Módosítás 13
26. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

1. A tagállamok biztosítják a nyilvánosság, 
valamint a megfelelő szervezetek, mint 
például a környezetvédelmi szervezetek, a 
fogyasztói egyesületek, az érzékeny 
népességcsoportok érdekeit képviselő 
szervezetek és az egyéb megfelelő 
egészségügyi szervek megfelelő és kellő 
időben történő tájékoztatását az 
alábbiakkal kapcsolatban:

1. A tagállamok biztosítják a nyilvánosság, 
valamint a megfelelő szervezetek, mint 
például a környezetvédelmi szervezetek, a 
fogyasztói egyesületek, az érzékeny 
népességcsoportok érdekeit képviselő 
szervezetek, az egyéb megfelelő 
egészségügyi szervek és a megfelelő ipari 
szövetségek megfelelő és kellő időben 
történő tájékoztatását az alábbiakkal 
kapcsolatban:

Indokolás

A 39. módosítás átvezetése az első olvasatból. A tervekben előírt intézkedések főként a 
közlekedéshez és – közvetve vagy közvetlenül – a gazdasági szereplőkhöz kapcsolódnak. Ezért 
fontos annak biztosítása, hogy a megfelelő ipari szövetségeket is tájékoztassák, valamint 
konzultáljanak velük.

Módosítás 14
32. cikk, (3) bekezdés

A Bizottság a felülvizsgálat részeként a 
PM10 és a PM2,5 értékeinek figyelemmel 
kísérésével kapcsolatos tapasztalatokról is 
jelentést fog készíteni, figyelembe véve az 
automatikus méréstechnológiák területén 
elért technikai előrehaladást. Amennyiben 
indokolt, a Bizottság új 
referenciamódszereket fog javasolni a 
PM10 és a PM2,5 mérésére vonatkozóan.

A Bizottság a felülvizsgálat részeként a 
PM10 és a PM2,5 értékeinek figyelemmel 
kísérésével kapcsolatos tapasztalatokról is 
jelentést fog készíteni, figyelembe véve az 
automatikus méréstechnológiák területén 
elért technikai előrehaladást. Amennyiben 
indokolt, a Bizottság új 
referenciamódszereket fog javasolni a 
PM10 és a PM2,5 mérésére vonatkozóan. A 
felülvizsgálat során a Bizottság 
megállapítja, hogy elegendő-e a PM10-re 
vonatkozó határértékek további 
megállapítása, vagy ezeket a PM2,5-re 
vonatkozó határértékekkel kell-e 
felváltani.
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Indokolás

A 64. módosítás átvezetése az első olvasatból. Az irányelv a PM10 mellett a PM2.5-öt is 
bevezeti. Amennyiben az irányelv felülvizsgálatakor nyilvánvalóvá válik, hogy a PM2.5-re 
vonatkozó határértékekre van szükség, a PM10 szabványt meg kell szüntetni.

Módosítás 15
33. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek …*-ig 
megfeleljenek.

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek …*-ig 
megfeleljenek.

_______________

* Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontját követően 2 évvel.

_______________

* Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontját követően 12 hónappal.

Indokolás

A 44. módosítás átvezetése az első olvasatból.

Módosítás 16
III. melléklet, A. szakasz, 1a. bekezdés (új)

1a. A tagállamok biztosítják, hogy 
területükön a kén-dioxid, a PM10, az ólom 
és a szénmonoxid levegőben mérhető 
értékei sehol nem haladják meg a XI. 
mellékletben meghatározott 
határértékeket.

Indokolás

A 60. módosítás átvezetése az első olvasatból.

Módosítás 17
III. melléklet, A. szakasz, 2. bekezdés 

2. Az emberi egészség védelmét célzó 
határértékek betartását nem kell vizsgálni 
az alábbi helyszíneken: 

2. Az emberi egészség védelmét célzó 
határértékek betartását nem kell vizsgálni 
az alábbi helyszíneken: 
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-a) olyan helyeken, ahol az e mellékletben 
foglalt kritériumoknak megfelelően 
nincsenek a melléklet alkalmazási körébe 
tartozó szennyezőanyagok mérésére 
szolgáló mintavételi pontok telepítve;

a) a nyilvánosság elől elzárt, állandó 
lakóhelyekkel nem rendelkező területeken 
lévő valamennyi helyszínen;

a) a nyilvánosság elől elzárt vagy lakatlan 
vagy csak időszakosan lakott területeken 
lévő valamennyi helyszínen;

aa) olyan, lakosság elől elzárt gyár- vagy 
ipartelepeken, amelyekre valamennyi 
vonatkozó munkaegészségügyi és 
munkavédelmi előírás alkalmazandó;

b) közutak úttestén; valamint a közutak 
középső elválasztó sávjában, azon helyek 
kivételével, ahol a középső elválasztó sáv 
általában gyalogosok által megközelíthető.

b) közutak úttestén; valamint a közutak 
középső elválasztó sávjában, azon helyek 
kivételével, ahol a középső elválasztó sáv 
általában gyalogosok által megközelíthető;

ba) olyan területeken, ahol a lakosság sem 
közvetve, sem közvetlenül nincs jelentős 
ideig légszennyezettségnek kitéve.

Indokolás

A 60. módosítás átvezetése az első olvasatból. Az új pontok beillesztése annak tisztázására 
szolgál, hogy a tagállamokban olyan meghatározott helyeken, amelyeknek a lakosság 
légszennyezettségnek történő kitettségének tekintetében nincs jelentőségük, nem kell 
határérték-méréseket végezni. Ilyen helyek például azok, ahol a lakosság sem közvetlenül, sem 
közvetve nincs jelentős ideig légszennyezettségnek kitéve, mivel a III. melléklet értelmében az 
emberi egészség védelmét szolgáló mintavételi pontokat olyan helyekre kell telepíteni, ahol a 
lakosság várhatóan a határértékek átlagszámítási időszakaihoz viszonyítva jelentős 
időtartamig van kitéve légszennyezettségnek vagy ahol általában légszennyezettségnek van 
kitéve. 

Módosítás 18
XIV. melléklet, B. szakasz

A Tanács közös álláspontja

NEMZETI EXPOZÍCIÓCSÖKKENTÉSI CÉL

A 2010. évi 
átlagexpozíció-
mutató

A 2010. évhez képest megvalósítandó 
expozíciócsökkentési cél

A nemzeti
expozíciócsökkentési 

cél elérésének éve
13 µg/m3 felett 20%
7–13 µg/m3 (ÁEM x 1,5)%

2020
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Amennyiben a µg/m3-ben kifejezett ÁEM a referenciaévben 7µg/m3 vagy annál kevesebb, az 
expozíciócsökkentési cél nulla lesz. A csökkentési cél azokban az esetekben is nulla, amikor 
az ÁEM a 2010 és 2020 közötti időszakban bármikor eléri a 7µg/m3 szintet, és ezen a szinten 
vagy ezen szint alatt marad.

A Parlament módosítása

2010-re megvalósítandó expozíció-csökkentésre vonatkozó 
cél az AEI-t illetően

Az 
expozíciócsökkent
ésre vonatkozó cél
elérésének 
időpontja

Kezdeti koncentráció μg/m3-
ben

A csökkentésre vonatkozó cél
százalékban

< 10 0 %
= 10 – <15 10 %
= 15 – <20 15 %
= 20 – < 25 20 %

>25 A 20 μg/m3-es cél eléréséhez
szükséges valamennyi 
megfelelő intézkedés

2020

Amennyiben a μg/m3-ben kifejezett átlagexpozíció-mutató a referenciaévben 10 μg/m3 vagy 
annál kevesebb, az expozíció-csökkentésre vonatkozó cél nulla lesz. A csökkentési cél 
azokban az esetekben is nulla, amikor az ÁEM a 2010 és 2020 közötti időszakban bármikor 
eléri a 7µg/m3 szintet, és ezen a szinten vagy ezen szint alatt marad.

Indokolás

A 49. módosítás átvezetése az első olvasatból.

Módosítás 19
XIV. melléklet, C. szakasz

A Tanács közös álláspontja

Átlagszámítási 
időszak

Célérték A célértéknek való megfelelés időpontja

Naptári év 25 µg/m3 2010. január 1.

A Parlament módosítása

Átlagszámítási 
időszak

Célérték A célértéknek való megfelelés időpontja

Naptári év 20 µg/m3 2010. január 1.
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Indokolás

A 50. módosítás átvezetése az első olvasatból.

Módosítás 20
XIV. melléklet, D. szakasz

A Tanács közös álláspontja

Átlagszámítási időszak Határérték Tűréshatár A határértéknek 
való megfelelés 

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

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

2015. január 1.

* ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

A Parlament módosítása

Átlagszámítási időszak Határérték Tűréshatár 1 A határértéknek 
való megfelelés 

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

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

2015. január 1.

1 A túllépési tűrés maximuma a 15. cikk (4) bekezdésével összefüggésben is 
alkalmazandó.

* ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

Indokolás

A 50. módosítás átvezetése az első olvasatból.

Módosítás 21
XVIa. melléklet (új)
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FORRÁSNÁL VÉGREHAJTANDÓ 
INTÉZKEDÉSEK, AMELYEK 
LEHETŐVÉ TESZIK A 
TAGÁLLAMOKNAK, HOGY A 
MEGHATÁROZOTT HATÁRIDŐKÖN 
BELÜL ELÉRJÉK A LEVEGŐ 
MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ 
HATÁRÉRTÉKEKET
– a 96/61/EK irányelv kiterjesztése a 20–
50 megawattos tüzelőberendezésekre;
– a nehézgépjárművekre vonatkozó 
EURO VI norma bevezetése;
– új normák bevezetése a lakossági 
fűtőberendezések tekintetében;
– közösségi szinten összehangolt 
intézkedések, amelyek a károsanyag-
kibocsátás csökkentésére ösztönzik a 
hajótulajdonosokat, és/vagy károsanyag-
kibocsátási normákat vezetnek be az uniós 
hajók motorjaira, vagy az IMO szintjén 
jóváhagyott, a hajómotorok károsanyag-
kibocsátására vonatkozó új normákat 
vezetnek be.

Indokolás

A 84. módosítás átvezetése az első olvasatból.
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INDOKOLÁS

I. A Tanács közös álláspontjának elemzése

2007. június 28-án, a német elnökség alatt a Tanács elfogadta a könyezeti levegőről szóló 
irányelvre irányuló közös álláspontját. Noha vannak eltérések az Európai Parlament első 
olvasata és a Tanács szövege között, az Európai Parlament 2006. szeptember 26-án, 
Strasbourgban elfogadott módosításainak csaknem felét átvették szó szerint, részben vagy 
lényegét tekintve.

A Tanács közös álláspontja támogat néhány, eredetileg az Európai Parlament által 
előterjesztett kulcsfontosságú módosítást:

• a PM2,5-re 2010-ben vonatkozó célérték, amelyet 2015-ben kötelező határérték vált 
fel;

• lehetőség a határértékek elérésének elhalasztására az irányelv hatálybalépésének napja 
utáni időszakra;

• az az elv, miszerint a hatérértékek mindenhol alkalmazandók, viszont bizonyos 
helyszíneken nem értékelik a határértékeknek való megfelelést.

Ezen egyezőségek mellett komoly különbségek is vannak. A Tanács nem fogad el semmiféle 
változtatást a PM10 meglévő napi és éves határértékei tekintetében a XI. mellékletben, és 
elutasítja az Európai Parlament arra irányuló javaslatát, hogy bármely eltérés a szennyezés 
forrására irányuló kiegészítő közösségi intézkedések elfogadásához kapcsolódjon.

Ezenkívül, bár általános megegyezés övezi a PM2,5 bevezetésének ütemtervét (célérték 2010-
ben, határérték 2015-ben), a Tanács – mindkét érték tekintetében – a kevésbé szigorú 
25µg/m3 érték mellett teszi le voksát az EP által javasolt 20 µg/m3 helyett. Másrészről, a 
Tanács kevesebb rugalmasságot – azaz az irányelv hatálybalépését követően legfeljebb csak 
három évet – engedélyez a határértékeknek a 22. cikkel (korábbi 20. cikk) összhangban 
történő elérésére.

II. Prioritások az Európai Parlament második olvasata tekintetében

Az előadó teljességggel elkötelezett amellett, hogy a portugál elnökség ideje alatt 
megállapodásra jussanak a második olvasatról, ami biztosítja a levegőminőségről szóló 
irányelv mihamarabbi elfogadását, ugyanakkor megerősíti a Parlament álláspontjának legfőbb 
célját, azaz a rugalmasan kezelt, nagyratörőbb cél- és határétékek, a szennyezés forrására 
vonatkozó erőteljesebb intézkedések és hosszú távú célkitűzések megvalósítását.

PM2,5: A tudósok által azonosított legkisebb részecskék komoly fenyegetést jelentenek az 
emberi egészségre. A durvább részecskéktől (PM10) eltérően a legkisebb részecskék szinte 
kizárólag emberi tevékenységből származnak. Ezért az előadó újból előterjeszti a PM2,5-re 
vonatkozó módosításokat és a felülvizsgálati záradékot (64. módosítás), valamint felhív a 
szigorúbb, 20 µg/m3-es cél- és határérték fenntartására 2010-ben és 2015-ben egyaránt (49. és 
50. módosítás). És bár e cél megvalósítása kihívást jelent, ezt az értéket jogilag kötelezővé 
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kell tenni, és várhatóan Európa legnagyobb részében sikerül is 2015-re megvalósítani.

PM10: Az előadó véleménye szerint nem szükséges újból előterjeszteni a PM10-re 
vonatkozóan a XI. mellékletben meghatározott rendelkezések módosításait, azaz a 33 µg/m3 

éves határértéket és a napi határétéktől való 55 napos eltérést. A Tanács és a Bizottság nem 
fogad el semmiféle módosítást a meglévő határértékek tekintetében. Mivel a két intézmény 
egyértelműen ellenzi a jelenlegi állapot bármiféle változtatását, minden valószínűséggel 
közvetlenül egyeztetetésre kerül majd sor.

Rugalmasság: A tagállamok – különösen Nyugat- és Közép-Európa sűrűn lakott és 
iparosodott régióiban – egészen napjainking súlyos problémákkal küzdenek az irányelv 
végrehajtása és a határétékek megvalósítása tekintetében, annak ellenére, hogy erőfeszítéseket 
tesznek a levegőminőség javítására.

Ezért elsődleges fontosságú, hogy nagyobb rugalmasságot tanúsítsanak a határértékek 
betartása kapcsán azon tagállamokkal szemben, amelyek minden szinten, minden intézkedést 
megtettek a levegőszennyezés csökkentésére. Az előadó részben újból előterjeszti az eltérési 
időszakokhoz és a határértékeknek való megfelelés határidejének elhalasztásához kapcsolódó 
módosításokat (az első olvasat 7. és 81. módosítása), ugyanakkor javasolja az eltérési időszak 
„négy plusz két” évről „három plusz két” évre történő csökkentését annak érdekében, hogy a 
Tanáccsal sikerüljön kompromisszumra jutni.

Az előadó hangsúlyozza továbbá a hosszú távú intézkedések és a levegőminőségre 
vonatkozó, expozíción alapuló politikák fontosságát. A rövid távú intézkedések gyakran nem 
érték el a kívánt hatékonyságot. Ezen intézkedéseknek önkéntesnek kell lenniük, és csak 
akkor kerülhet sor az alkalmazásukra, ha valóban csökkenthetik a szennyezést (35. és 36. 
módosítás). Az előadó szintén átvezeti az EP-nek a III. mellékletre vonatkozó szövegét a 
határértékek betartásának értékeléséről (24. és 60. módosítás).

A szennyezés forrásánál végrehajtandó intézkedések: A szennyezést annak forrásánál, a 
jelenlegi és az új közösségi jogszabáyoknak való megfelelés révén kell csökkenteni. A 
kibocsátások csökkentését célzó közösségi intézkedések késlekednek, csakúgy mint a 
tehergépjárművekre vonatozó Euro VI, vagy a NEC-irányelv (2001/81/EK) felülvizsgálata. 
Ezért be kell illeszteni az új XVIa. mellékletet (84. módosítás).

Mindazonáltal az előadó nem terjeszti újból elő a szöveg azon részeit, amelyek az eltérési 
időszakot összekapcsolják a közösségi intézkedésekkel, amit a Tanács elutasít. Nagyon 
nehezen bizonyítható a kapcsolat a közösségi intézkedések hatálybelépésének meg nem 
történte és a határértékek el nem érése között.

Egyéb: Az előadó ezenkívül újból előterjeszt számos, technikai rendelkezésre vonatkozó 
módosítást, amelyeket az Európai Parlament támogatott az első olvasatban, úgymint a 
kötelező modellezési technikákra (16. és 17. módosítás); a mintavételi pontok kiválasztási 
kritériumainak egységes alkalmazására (22. módosítás); valamennyi érdekelt információval 
történő ellátására (37. és 39. módosítás), valamint az irányelvnek való tagállami megfelelés 
határidejére (44. módosítás) vonatkozóan.
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