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Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján
K/8472. számon hozzám benyújtott, "Hol tart Magyarországon az Európai
Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve átültetési folyamata " című írásbel i
kérdésére a következő választ adom.

Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv rendelkezése értelmében a
tagállami transzpozíció határideje 2013 . január 7-e. A Minisztérium szakmailag felel ős
főosztályainak részvételével az érintett területek bevonásával minisztérium i
munkacsoport alakult, amely ütemezetten végzi az átültetéssel kapcsolatos feladatokat ,
az elő írt határidő teljesítése céljából .

Az irányelv teljes átültetése érdekében számos jogszabály (1 törvény, 7 Korm ., illetve
miniszteri rendelet) módosítása szükséges az alábbiak szerint :

• a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 . évi LIII . törvény ;
• a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII . 23) Korm. rendelet módosítása ;
+ az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyüle t

kibocsátásnak korlátozásáról szóló 10/2001 . (IV. 19 .) KöM rendelet ;
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• a hulladékok égetésének műszaki követelményeirő l, működési feltételeirő l és a
hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22 . )
KöM rendelet;

• az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak
kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003 . (VII . 11 .) KvVM rendelet ;

• a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezés i
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;

• a titán-dioxid gyártás hulladékairól szóló 2/2002 . (VII . 9.) KvVM rendelet ;
• a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljáráso k

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005 . (XII . 27.) KvVM rendelet .

Jelenleg – a hatályos engedélyezési rendszer felülvizsgálatát követ ően – folyamatban
van az érintett jogszabályok módosításainak kidolgozása és a módosítások norm a
formájában történő szövegezése .

A fenti jogszabályok felülvizsgálatán túl folyamatban van az úgynevezett Átmenet i
Nemzeti Terv (a továbbiakban : Terv) kidolgozása is . A Terv összeállítása érdekében
felmértük azokat a nagytüzel ő berendezéseket, amelyek a Terv hatálya alá tartoznak ,
továbbá az üzemeletetőktő l bekértük és rendszereztük a Terv elkészítéséhez szüksége s
adatokat . A Terv készítésének lehetőségét a nagytüzelő berendezések (legalább 5 0
MW bemenő hőteljesítményű vagy annál nagyobb) vonatkozásában az irányelv tesz i
lehetővé . Lényege, hogy az ilyen típusú berendezésekre egy meghatározott, legfeljebb
2020-ig terjed ő átmenti időszakra kevésbé szigorú kibocsátási határértékeket állapí t
meg, lehetővé téve, hogy üzemeltető ik felkészüljenek a határértékek betartására .

Kétségtelen, hogy az új irányelv több pontjában az eddigieknél szigorúbb el őírásokat
tesz, azonban az integrált szabályozás már meglévő alapelvei nem változtak. Ezen
kívül a hazai hatósági engedélyezési rendszer már évek óta tartalmaz olyan elemeket ,
amelyek a korábbi uniós szabályozásnak nem képezték kötelez ő részét, a hazainak
viszont igen . Ennek következtében nem merül fel a hatósági rendszer átalakításának
igénye, vagy kapacitásbővítés szükségessége. Szemléletes példával élve, az Ön álta l
említett, az irányelv által csak 2013 . január 7-től alkalmazandó, a környezetvédelm i
ellenőrzési rendszerhez kapcsolódó elemek (különös tekintettel az éves ellen őrzési
tervek készítésére, és az évenkénti helyszíni ellenőrzés lefolytatására) uniós
kötelezettség nélkül is évek óta szerves részét képezik a környezetvédelmi hatósági
munkának, ami azt jelenti, hogy a zöldhatóságok jelenleg is éves ellen őrzési tervet
készítenek, és az abban foglalt ütemezésnek megfelel ően folytatják ellenőrzés i
tevékenységüket.

Amint azt már jeleztem, a Minisztérium szakmailag felel ős főosztályain az érintett
területek bevonásával minisztériumi munkacsoport alakult, amely ütemezetten végz i
az átültetéssel kapcsolatos feladatokat, az el ő írt határidő teljesítése céljából .

A környezetvédelemért felel ős mindenkori tárca mindig is nagy hangsúlyt fektetett a
témára, és Minisztériumom jelenleg is kiemelten kezeli ezt a kérdéskört .
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Magyarország már az irányelv tervezet brüsszeli tárgyalásában széles kör ű szakértői
gárdával vett részt . Az egyeztetésekben és a magyar mandátum kialakításában –
tárcaközi munkacsoport formájában – folyamatosan részt vett az akkori Nemzet i
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium ; hatósági oldalról az OKTVF és területi szervei ; továbbá az érintett
iparágak szakmai szervezetei és képvisel ői, így például a Magyar Vegyipari
Szövetség, a Magyar Cementipari Szövetség, a Magyar Gyáriparosok Országo s
Szövetsége, a Magyar Alumínium Szövetség, a Magyar Téglaipari Szövetség, a
Magyar Kerámiaipari Szövetség, a MOL Rt. és a Magyar Villamos Művek.

Az új irányelv elfogadását követően a Minisztérium szakmai főosztályának szakértői
számos alkalommal vettek részt az érintett társtárcák, illetve iparágakat képviselő
szakmai szervezetek szervezésében megvalósuló, illetve tájékoztatását szolgál ó
konferenciákon, szakmai napokon, rendezvényeken, ahol részletes és alapos párbeszé d
keretében volt lehet őség az új szabályozás követelményeinek megismerésére .

Az új uniós irányelv által el őírt követelmények – az eddigiekhez képest – többek
között azt is jelentik Magyarország számára, hogy – az ipari kibocsátásokra vonatkoz ó
jelenlegi szabályozás módosítása és ésszerűsítése révén – csökkenhetnek a
szükségtelen pénzügyi és adminisztratív terhek, különösen az ellen őrzési és
jelentéstételi kötelezettségek egyszer űsítése, valamint az ipari kibocsátásokra
vonatkozó közös információs rendszer és elektronikus jelentéstétel fokozato s
megvalósítása révén . Ezen túlmenően egyes jelentéstételi követelmények hatályukat
vesztik. A talaj és a talajvíz-létesítmény területen történő rendszeres ellenőrzése révén
biztosítani lehet e környezeti elemek eddigieknél magasabb szint ű védelmét a
veszélyes anyagok által okozott szennyez ődések ellen . A nagytüzelő berendezések
kibocsátásának további csökkentése hozzájárulhat a leveg őszennyezésekre vonatkozó
tematikus stratégia pozitív végrehajtásához, valamint el ősegítheti ezen célkitűzések
pozitív egészségügyi és környezetvédelmi hozadékainak érvényesülését .

A Kormány maga is a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáró l
szóló 1304/2011 . (IX. 2 .) Korm. határozatban megfogalmazottaknak megfelelően több
olyan intézkedést, jogszabály módosítást elfogadott, amellyel hatékonyabb, gyorsab b
és egyszerűbb lesz például a környezeti hatásvizsgálattal és az egységes
környezethasználati engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés .

Ezen felül az irányelv maga is ütemezetten vezeti be a rendelkezéseit az egye s
szektorok vonatkozásában . Ez azt jelenti, hogy az új előírások alkalmazásának kezdete
— attól függően, hogy például új tevékenység megkezdésér ől vagy már jelenleg is
működő üzem továbbműködésérő l; a szabályozás hatálya alá újonnan bekerült vagy
már eddig is a szabályos hatálya alá tartozó tevékenységről ; illetve konkrétan mely
iparágról van szó – 2013 ..január 7. és 2020. január 1-e között meghatározott ren d
szerint fog bekövetkezni .

A fentiekben ismertetett, a vállalkozások számára adminisztratív terhet csökkentő
hazai és uniós intézkedések, valamint az érintettekkel folytatott korábbi és aktuális
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párbeszéd következtében jelenleg nincs okunk feltételezni, hogy az új irányelv hatály a
alá tartozó nagy ipari létesítmények esetében olyan mérték ű nem megfeleléssel kellene
a Kormányzatnak számolnia, amely e létesítmények bezárását vonná maga után .

Remélem kérdéseire kielégítő választ adtam. Képviselői tevékenységéhez további sok
sikert kívánok !

Budapest, 2012 . október
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