Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye, valamint javaslatai „Az ipari kibocsátásokról
szóló 2010/75/EU irányelv1 átültetésével összefüggő, egyes ipari tevékenységekkel kapcsolatos
jogszabályok módosításáról szóló előterjesztés tervezetéről
A 2010/75/EU irányelv lényegében 5 korábbi irányelv egybe szerkesztésével jött létre:
 IPPC irányelv
 A tüzelőberendezések
 A hulladékégető művek és a hulladék-együttégető művek
 A szerves oldószereket használó létesítmények és tevékenységek
 A titán-dioxidot előállító létesítmények – ilyen nálunk nincs
A VM döntése értelmében Magyarországon nem egy joganyag készül az irányelvből, hanem az
részleteiben kerül átültetésre.
A jelen előterjesztés a 2010/75/EU irányelvnek az IPPC részével foglalkozik, pontosabban annak a
harmonizációjával. Az IPPC átültetése eddig is egy viszonylagos siker történetnek számított a
környezetvédelmi szabályozásban, és ez a jelen előterjesztésre is vonatkozik. Véleményünk szerint
ez egy megfelelően kidolgozott előterjesztés, támogatható, támogatandó.
A Tanács mindössze két megjegyzést kíván az előterjesztéshez hozzátenni.
1. Az irányelv 4 cikk (2) bekezdése megengedi, hogy az engedély kettő vagy több olyan
létesítményre vagy létesítményrészre is kiterjedjen, amelyet ugyanazon üzemeltető
ugyanazon a telephelyen üzemeltet. Sajnálatos módon ezt a lehetőséget a jogalkotó nem
építette be az új jogszabályba, pedig nagyon komoly adminisztráció csökkenést jelentene
azoknak a nagyüzemeknek, amelyek egy telephelyen több technológiát üzemeltetnek, és
ezért egyidejűleg több IPPC engedélyük van. Javasoljuk ennek megfontolását.
2. Az irányelv és a hazai szabályozás megfelelő végrehajtása érdekében nagyon jó
gyakorlatnak számított a BAT útmutatók, valamint a BREF dokumentumok illetve azok
magyar fordításának közzététele a kormányzati portálon, mert ez nagyban hozzájárult az
engedélyezési dokumentáció sikeres összeállításához. Sajnos azonban a KvVM régi
honlapján közzétett anyagok 2010 óta nem frissülnek. Ezért javasoljuk a Kormánynak vagy
a régi honlap folyamatos frissítését, illetve az új dokumentumok magyar nyelven való
közzétételét, vagy egy más honlapon való megjelentetését.
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A direktíva (= Directive, angolul) „irányelvként” csak az eredeti jogi tartalmánál lényegesen „lazábban” fordítható.
Javasoljuk a direktíva „terminusz technikusz” megtartását.
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