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Kor mány ren de le tek

A Kor mány
194/2006. (IX. 25.) Korm.

ren de le te
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról*

A Kormány
195/2006. (IX. 25.) Korm.

rendelete
a nagy távolságra jutó, országhatárokon

átterjedõ levegõszennyezésrõl szóló,
1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó,

a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon
csökkentésérõl szóló, 1999. december 1-jén,

Göteborgban aláírt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl

1. §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a nagy tá vol -
ság ra jutó, or szág ha tá ro kon át ter je dõ le ve gõ szennye zés rõl 
szó ló, 1979. évi Gen fi Egyez mény hez kap cso ló dó, a sa va -
so dás, az eut ro fi zá ció és a ta laj kö ze li ózon csök ken té sé rõl
szó ló, 1999. de cem ber 1-jén, Gö te borg ban alá írt Jegy zõ -
könyv (a to váb bi ak ban: Jegy zõ könyv) kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé re.

2. §

A Kor mány a Jegy zõ köny vet e ren de let tel ki hir de ti.

3. §

A Jegy zõ könyv an gol nyel vû hi te les szö ve ge és an nak
hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

* A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. évi 116. szá má ban je lent
meg.

„PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION
ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY

AIR POLLUTION TO ABATE ACIDIFICATION,
EUTROPHICATION AND GROUND-LEVEL

OZONE

The Par ti es,

de ter mi ned to imp le ment the Con ven ti on on
Long-ran ge Trans bo un da ry Air Pol lu ti on,

awa re that nit ro gen oxi des, sulp hur, vo la ti le or ga nic
com po unds and re du ced nit ro gen com po unds have been
as so ci a ted with ad ver se ef fects on hu man he alth and the
en vi ron ment,

con cer ned that cri ti cal lo ads of aci di fi ca ti on, cri ti cal
lo ads of nut ri ent nit ro gen and cri ti cal le vels of ozo ne for
hu man he alth and ve ge ta ti on are still ex ce e ded in many
are as of the Uni ted Na ti ons Eco no mic Com mis si on for
Eu ro pe’s re gi on,

con cer ned also that emit ted nit ro gen oxi des, sulp hur
and vo la ti le or ga nic com po unds, as well as se con da ry
pol lu tants such as ozo ne and the re ac ti on pro ducts of
am mo nia, are trans por ted in the at mosp he re over long
dis tan ces and may have ad ver se trans bo un da ry ef fects,

re cog ni zing that emis si ons from Par ti es wit hin the
Uni ted Na ti ons Eco no mic Com mis si on for Eu ro pe’s
re gi on cont ri bu te to air pol lu ti on on the he misp he ric and
glo bal sca les, and re cog ni zing the po ten ti al for trans port
bet we en con ti nents and the need for furt her stu dy with
re gard to that po ten ti al,

re cog ni zing also that Ca na da and the Uni ted Sta tes of
Ame ri ca are bi la te rally ne go ti a ting re duc ti ons of
emis si ons of nit ro gen oxi des and vo la ti le or ga nic
com po unds to add ress the trans bo un da ry ozo ne ef fect,

re cog ni zing furt her mo re that Ca na da will un der ta ke
furt her re duc ti ons of emis si ons of sulp hur by 2010 thro ugh 
the imp le men ta ti on of the Ca na da-wi de Acid Rain
Stra tegy for Post-2000, and that the Uni ted Sta tes is
com mit ted to the imp le men ta ti on of a nit ro gen oxi des
re duc ti on pro gram me in the eas tern Uni ted Sta tes and to
the re duc ti on in emis si ons ne ces sa ry to meet its na ti o nal
am bi ent air qu a lity stan dards for par ti cu la te matter,

re sol ved to apply a mul ti-ef fect, mul ti-pol lu tant
app ro ach to pre ven ting or mi ni mi zing the ex ce e dan ces of
cri ti cal lo ads and le vels,

ta king into ac co unt the emis si ons from cer ta in exis ting
ac ti vi ti es and ins tal la ti ons res pon sib le for pre sent air
pol lu ti on le vels and the de ve lop ment of fut ure ac ti vi ti es
and ins tal la ti ons,

awa re that tech ni qu es and ma na ge ment prac ti ces are
ava i lab le to re du ce emis si ons of the se subs tan ces,
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re sol ved to take me a su res to an ti ci pa te, pre vent or
mi ni mi ze emis si ons of the se subs tan ces, ta king into
ac co unt the app li ca ti on of the pre ca u ti o na ry app ro ach as
set forth in prin cip le 15 of the Rio Dec la ra ti on on
En vi ron ment and De ve lop ment,

re af fir ming that Sta tes have, in ac cor dan ce with the
Char ter of the Uni ted Na ti ons and the prin cip les of
in ter na ti o nal law, the so ve re ign right to exp lo it the ir own
re so ur ces pur su ant to the ir own en vi ron men tal and
de ve lop men tal po li ci es, and the res pon si bi lity to en su re
that ac ti vi ti es wit hin the ir ju ris dic ti on or cont rol do not
ca u se da ma ge to the en vi ron ment of ot her Sta tes or of
are as be y ond the li mits of na ti o nal ju ris dic ti on,

cons ci o us of the need for a cost-ef fec ti ve re gi o nal
app ro ach to com ba ting air pol lu ti on that ta kes ac co unt of
the va ri a ti ons in ef fects and aba te ment costs bet we en
co unt ri es,

no ting the im por tant cont ri bu ti on of the pri va te and
non-go vern men tal sec tors to know led ge of the ef fects
as so ci a ted with the se subs tan ces and ava i lab le aba te ment
tech ni qu es, and the ir role in as sis ting in the re duc ti on of
emis si ons to the at mosp he re,

be a ring in mind that me a su res ta ken to re du ce emis si ons 
of sulp hur, nit ro gen oxi des, am mo nia and vo la ti le or ga nic
com po unds sho uld not cons ti tu te a me ans of ar bit ra ry or
un jus ti fi ab le disc ri mi na ti on or a dis gu i sed rest ric ti on on
in ter na ti o nal com pe ti ti on and trade,

ta king into con si de ra ti on best ava i lab le sci en ti fic and
tech ni cal know led ge and data on emis si ons, at mosp he ric
pro ces ses and ef fects on hu man he alth and the
en vi ron ment of the se subs tan ces, as well as on aba te ment
costs, and ack now led ging the need to imp ro ve this
know led ge and to con ti nue sci en ti fic and tech ni cal
co o pe ra ti on to furt her un ders tan ding of the se is su es,

no ting that un der the Pro to col con cer ning the Cont rol of 
Emis si ons of Nit ro gen Oxi des or the ir Trans bo un da ry
Flu xes, adop ted at So fia on 31 Oc to ber 1988, and the
Pro to col con cer ning the Cont rol of Emis si ons of Vo la ti le
Or ga nic Com po unds or the ir Trans bo un da ry Flu xes,
adop ted at Ge ne va on 18 No vem ber 1991, the re is al re a dy
pro vi si on to cont rol emis si ons of nit ro gen oxi des and
vo la ti le or ga nic com po unds, and that the tech ni cal
an ne xes to both tho se Pro to cols al re a dy con ta in tech ni cal
gu i dan ce for re du cing the se emissions,

no ting also that un der the Pro to col on Furt her Re duc ti on 
of Sulp hur Emis si ons, adop ted at Oslo on 14 June 1994,
the re is al re a dy pro vi si on to re du ce sulp hur emis si ons in
or der to cont ri bu te to the aba te ment of acid de po si ti on by
di mi nis hing the ex ce e dan ces of cri ti cal sulp hur
de po si ti ons, which have been de ri ved from cri ti cal lo ads
of aci dity ac cor ding to the cont ri bu ti on of oxi di zed
sulp hur com po unds to the to tal acid de po si ti on in 1990,

no ting furt her mo re that this Pro to col is the first
ag re e ment un der the Con ven ti on to deal spe ci fi cally with
re du ced nit ro gen com po unds,

be a ring in mind that re du cing the emis si ons of the se
subs tan ces may pro vi de ad di ti o nal be ne fits for the cont rol
of ot her pol lu tants, inc lu ding in par ti cu lar trans bo un da ry
se con da ry par ti cu la te ae ro sols, which cont ri bu te to hu man
he alth ef fects as so ci a ted with ex po su re to air bor ne
par ti cu la tes,

be a ring in mind also the need to avo id, in so far as
pos sib le, ta king me a su res for the achi e ve ment of the
ob jec ti ves of this Pro to col that agg ra va te ot her he alth and
en vi ron ment-re la ted prob lems,

no ting that me a su res ta ken to re du ce the emis si ons of
nit ro gen oxi des and am mo nia sho uld in vol ve
con si de ra ti on of the full bi o ge o che mi cal nit ro gen cyc le
and, so far as pos sib le, not inc re a se emis si ons of re ac ti ve
nit ro gen inc lu ding nit ro us oxi de which co uld agg ra va te
ot her nit ro gen-re la ted prob lems,

awa re that met ha ne and car bon mon oxi de emit ted by
hu man ac ti vi ti es cont ri bu te, in the pre sen ce of nit ro gen
oxi des and vo la ti le or ga nic com po unds, to the for mat ion
of tro posp he ric ozo ne, and

awa re also of the com mit ments that Par ti es have
as su med un der the Uni ted Na ti ons Fra me work
Con ven ti on on Cli ma te Chan ge,
have ag re ed as fol lows:

Article 1

Definitions

For the pur po ses of the pre sent Pro to col,
1. „Con ven ti on” me ans the Con ven ti on on Long-ran ge

Trans bo un da ry Air Pol lu ti on, adop ted at Ge ne va on
13 No vem ber 1979;

2. „EMEP” me ans the Co o pe ra ti ve Pro gram me for
Mo ni tor ing and Eva lu a ti on of Long-ran ge Trans mis si on
of Air Pol lu tants in Eu ro pe;

3. „Exe cu ti ve Body” me ans the Exe cu ti ve Body for the
Con ven ti on cons ti tu ted un der ar tic le 10, pa rag raph 1,
of the Con ven ti on;

4. „Com mis si on” me ans the Uni ted Na ti ons Eco no mic
Com mis si on for Eu ro pe;

5. „Par ti es” me ans, un less the con text ot her wi se
re qu i res, the Par ti es to the pre sent Pro to col;

6. „Ge og rap hi cal sco pe of EMEP” me ans the area
de fi ned in ar tic le 1, pa rag raph 4, of the Pro to col to the
1979 Con ven ti on on Long-ran ge Trans bo un da ry Air
Pol lu ti on on Long-term Fi nan cing of the Co o pe ra ti ve
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Pro gram me for Mo ni tor ing and Eva lu a ti on of the
Long-ran ge Trans mis si on of Air Pol lu tants in Eu ro pe
(EMEP), adop ted at Ge ne va on 28 Sep tem ber 1984;

7. „Emis si on” me ans the re le a se of a subs tan ce from
a po int or dif fu se so ur ce into the at mosp he re;

8. „Nit ro gen oxi des” me ans nit ric oxi de and nit ro gen
di oxi de, exp res sed as nit ro gen di oxi de (NO2);

9. „Re du ced nit ro gen com po unds” me ans am mo nia
and its re ac ti on pro ducts;

10. „Sulp hur” me ans all sulp hur com po unds, exp res sed 
as sulp hur di oxi de (SO2);

11. „Vo la ti le or ga nic com po unds”, or „VOCs”, me ans,
un less ot her wi se spe ci fi ed, all or ga nic com po unds of an
anth ro po ge nic na tu re, ot her than met ha ne, that are ca pab le 
of pro du cing pho to che mi cal oxi dants by re ac ti on with
nit ro gen oxi des in the pre sen ce of sun light; 

12. „Cri ti cal load” me ans a qu an ti ta ti ve est ima te of
an ex po su re to one or more pol lu tants be low which
sig ni fi cant harm ful ef fects on spe ci fi ed sen si ti ve ele ments
of the en vi ron ment do not oc cur, ac cor ding to pre sent
know led ge; 

13. „Cri ti cal le vels” me ans con cent ra ti ons of pol lu tants 
in the at mosp he re abo ve which di rect ad ver se ef fects on
re cep tors, such as hu man be ings, plants, eco sys tems or
ma te ri als, may oc cur, ac cor ding to pre sent know led ge; 

14. „Pol lu tant emis si ons ma na ge ment area”, or
„PEMA”, me ans an area de sig na ted in an nex III un der the
con di ti ons laid down in ar tic le 3, pa rag raph 9;

15. „Sta ti o na ry so ur ce” me ans any fi xed bu il ding,
struc tu re, fa ci lity, ins tal la ti on or equ ip ment that emits
or may emit sulp hur, nit ro gen oxi des, vo la ti le or ga nic
com po unds or am mo nia di rectly or in di rectly into the
at mosp he re; 

16. „New sta ti o na ry so ur ce” me ans any sta ti o na ry
so ur ce of which the const ruc ti on or subs tan ti al
mo di fi ca ti on is com men ced af ter the ex pi ry of one year
from the date of ent ry into for ce of the pre sent Pro to col.
It shall be a mat ter for the com pe tent na ti o nal aut ho ri ti es to 
de ci de whet her a mo di fi ca ti on is subs tan ti al or not, ta king
into ac co unt such fac tors as the en vi ron men tal be ne fits of
the mo di fi ca ti on.

Article 2

Objective

The ob jec ti ve of the pre sent Pro to col is to cont rol and
re du ce emis si ons of sulp hur, nit ro gen oxi des, am mo nia
and vo la ti le or ga nic com po unds that are ca u sed by

anth ro po ge nic ac ti vi ti es and are li kely to ca u se ad ver se
ef fects on hu man he alth, na tu ral eco sys tems, ma te ri als and 
crops, due to aci di fi ca ti on, eut rop hi ca ti on or gro und-le vel
ozo ne as a re sult of long-ran ge trans bo un da ry at mosp he ric
trans port, and to en su re, as far as pos sib le, that in the long
term and in a step wi se app ro ach, ta king into ac co unt
ad van ces in sci en ti fic know led ge, at mosp he ric
de po si ti ons or con cent ra ti ons do not exceed:

(a) For Par ti es wit hin the ge og rap hi cal sco pe of EMEP
and Ca na da, the cri ti cal lo ads of aci dity, as desc ri bed in
an nex I;

(b) For Par ti es wit hin the ge og rap hi cal sco pe of EMEP,
the cri ti cal lo ads of nut ri ent nit ro gen, as desc ri bed in
an nex I; and

(c) For ozo ne: 

(i) For Par ti es wit hin the ge og rap hi cal sco pe of EMEP,
the cri ti cal le vels of ozo ne, as gi ven in an nex I; 

(ii) For Ca na da, the Ca na da-wi de Stan dard for ozo ne;
and

(iii) For the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, the Na ti o nal
Am bi ent Air Qu a lity Stan dard for ozo ne.

Article 3

Basic obligations

1. Each Party ha ving an emis si on ce i ling in any tab le in
an nex II shall re du ce and ma in ta in the re duc ti on in its
an nu al emis si ons in ac cor dan ce with that ce i ling and the
ti mes ca les spe ci fi ed in that an nex. Each Party shall, as
a mi ni mum, cont rol its an nu al emis si ons of pol lu ting
com po unds in ac cor dan ce with the ob li ga ti ons in an nex II.

2. Each Party shall apply the li mit va lu es spe ci fi ed in
an ne xes IV, V and VI to each new sta ti o na ry so ur ce wit hin
a sta ti o na ry so ur ce ca te go ry as iden ti fi ed in tho se an ne xes,
no la ter than the ti mes ca les spe ci fi ed in an nex VII. As an
al ter na ti ve, a Party may apply dif fe rent emis si on re duc ti on 
stra te gi es that achi e ve equ i va lent ove rall emis si on le vels
for all so ur ce ca te go ri es to get her.

3. Each Party shall, in so far as it is tech ni cally and
eco no mi cally fe a sib le and ta king into con si de ra ti on the
costs and ad van ta ges, apply the li mit va lu es spe ci fi ed in
an ne xes IV, V and VI to each exis ting sta ti o na ry so ur ce
wit hin a sta ti o na ry so ur ce ca te go ry as iden ti fi ed in tho se
an ne xes, no la ter than the ti mes ca les spe ci fi ed in
an nex VII. As an al ter na ti ve, a Party may apply dif fe rent
emis si on re duc ti on stra te gi es that achi e ve equ i va lent
ove rall emis si on le vels for all so ur ce ca te go ri es to get her
or, for Par ti es out si de the ge og rap hi cal sco pe of EMEP,
that are ne ces sa ry to achi e ve na ti o nal or re gi o nal go als for
aci di fi ca ti on aba te ment and to meet na ti o nal air qu a lity
standards.
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4. Li mit va lu es for new and exis ting bo i lers and pro cess 
he a ters with a ra ted ther mal in put ex ce e ding 50 MWth and
new he a vy-duty ve hic les shall be eva lu a ted by the Par ti es
at a ses si on of the Exe cu ti ve Body with a view to
amen ding an ne xes IV, V and VIII no la ter than two ye ars
af ter the date of ent ry into for ce of the pre sent Pro to col.

5. Each Party shall apply the li mit va lu es for the fu els
and new mo bi le so ur ces iden ti fi ed in an nex VIII, no la ter
than the ti mes ca les spe ci fi ed in an nex VII.

6. Each Party sho uld apply best ava i lab le tech ni qu es to
mo bi le so ur ces and to each new or exis ting sta ti o na ry
so ur ce, ta king into ac co unt gu i dan ce do cu ments I to V
adop ted by the Exe cu ti ve Body at its se ven te enth ses si on
(de ci si on 1999/1) and any amend ments the re to.

7. Each Party shall take app rop ri a te me a su res ba sed,
in ter alia, on sci en ti fic and eco no mic cri te ria to re du ce
emis si ons of vo la ti le or ga nic com po unds as so ci a ted with
the use of pro ducts not inc lu ded in an nex VI or VIII. The
Par ti es shall, no la ter than at the se cond ses si on of the
Exe cu ti ve Body af ter the ent ry into for ce of the pre sent
Pro to col, con si der with a view to adop ting an an nex on
pro ducts, inc lu ding cri te ria for the se lec ti on of such
pro ducts, li mit va lu es for the vo la ti le or ga nic com po und
con tent of pro ducts not inc lu ded in an nex VI or VIII, as
well as ti mes ca les for the app li ca ti on of the li mit va lu es.

8. Each Party shall, sub ject to pa rag raph 10:

(a) Apply, as a mi ni mum, the am mo nia cont rol
me a su res spe ci fi ed in an nex IX; and

(b) Apply, whe re it con si ders it app rop ri a te, best
ava i lab le tech ni qu es for pre ven ting and re du cing am mo nia 
emis si ons, as lis ted in gu i dan ce do cu ment V adop ted by
the Exe cu ti ve Body at its se ven te enth ses si on (de ci si on
1999/1) and any amend ments the re to.

9. Pa rag raph 10 shall apply to any Party:

(a) Who se to tal land area is gre a ter than 2 mil li on squ a re 
ki lo met res;

(b) Who se an nu al emis si ons of sulp hur, nit ro gen
oxi des, am mo nia and/or vo la ti le or ga nic com po unds
cont ri bu ting to aci di fi ca ti on, eut rop hi ca ti on or ozo ne
for mat ion in are as un der the ju ris dic ti on of one or more
ot her Par ti es ori gi na te pre do mi nantly from wit hin an area
un der its ju ris dic ti on that is lis ted as a PEMA in an nex III,
and which has pre sen ted do cu men ta ti on in ac cor dan ce
with sub pa rag raph (c) to this ef fect;

(c) Which has sub mit ted upon sig na tu re, ra ti fi ca ti on,
ac cep tan ce or app ro val of, or ac ces si on to, the pre sent
Pro to col a desc rip ti on of the ge og rap hi cal sco pe of one or
more PE MAs for one or more pol lu tants, with sup por ting
do cu men ta ti on, for inc lu si on in an nex III; and

(d) Which has spe ci fi ed upon sig na tu re, ra ti fi ca ti on,
ac cep tan ce or app ro val of, or ac ces si on to, the pre sent
Pro to col its in ten ti on to act in ac cor dan ce with this
pa rag raph.

10. A Party to which this pa rag raph app li es shall:

(a) If wit hin the ge og rap hi cal sco pe of EMEP, be
re qu i red to comply with the pro vi si ons of this ar tic le and
an nex II only wit hin the re le vant PEMA for each pol lu tant
for which a PEMA wit hin its ju ris dic ti on is inc lu ded in
an nex III; or

(b) If not wit hin the ge og rap hi cal sco pe of EMEP, be
re qu i red to comply with the pro vi si ons of pa rag raphs 1, 2,
3, 5, 6 and 7 and an nex II, only wit hin the re le vant PEMA
for each pol lu tant (nit ro gen oxi des, sulp hur and/or vo la ti le
or ga nic com po unds) for which a PEMA wit hin its
ju ris dic ti on is inc lu ded in an nex III, and shall not be
re qu i red to comply with pa rag raph 8 anyw he re wit hin its
ju ris dic ti on.

11. Ca na da and the Uni ted Sta tes of Ame ri ca shall,
upon the ir ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or app ro val of, or
ac ces si on to, the pre sent Pro to col, sub mit to the Exe cu ti ve
Body the ir res pec ti ve emis si on re duc ti on com mit ments
with res pect to sulp hur, nit ro gen oxi des and vo la ti le
or ga nic com po unds for au to ma tic in cor po ra ti on into
an nex II.

12. The Par ti es shall, sub ject to the out co me of the first
re vi ew pro vi ded for un der ar tic le 10, pa rag raph 2, and no
la ter than one year af ter comp le ti on of that re vi ew,
com men ce ne go ti a ti ons on furt her ob li ga ti ons to re du ce
emis si ons.

Article 4

Exchange of information and technology

1. Each Party shall, in a man ner con sis tent with its
laws, re gu lat ions and prac ti ces and in ac cor dan ce with its
ob li ga ti ons in the pre sent Pro to col, cre a te fa vo u rab le
con di ti ons to fa ci li ta te the ex chan ge of in for mat ion,
tech no lo gi es and tech ni qu es, with the aim of re du cing
emis si ons of sulp hur, nit ro gen oxi des, am mo nia and
vo la ti le or ga nic com po unds by pro mo ting in ter alia:

(a) The de ve lop ment and up da ting of da ta ba ses on best
ava i lab le tech ni qu es, inc lu ding tho se that inc re a se energy
ef fi ci en cy, low-emis si on bur ners and good en vi ron men tal
prac ti ce in ag ri cul tu re;

(b) The ex chan ge of in for mat ion and ex pe ri en ce in the
de ve lop ment of less pol lu ting trans port sys tems;

(c) Di rect in dust ri al con tacts and co o pe ra ti on, inc lu ding 
jo int ven tu res; and

(d) The pro vi si on of tech ni cal as sis tan ce.
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2. In pro mo ting the ac ti vi ti es spe ci fi ed in pa rag raph 1,
each Party shall cre a te fa vo u rab le con di ti ons for the
fa ci li ta ti on of con tacts and co o pe ra ti on among app rop ri a te 
or ga ni za ti ons and in di vi du als in the pri va te and pub lic
sec tors that are ca pab le of pro vi ding tech no logy, de sign
and en gi ne e ring ser vi ces, equ ip ment or fi nan ce.

Article 5

Public awareness

1. Each Party shall, in a man ner con sis tent with its
laws, re gu lat ions and prac ti ces, pro mo te the pro vi si on of
in for mat ion to the ge ne ral pub lic, inc lu ding in for mat ion
on:

(a) Na ti o nal an nu al emis si ons of sulp hur, nit ro gen
oxi des, am mo nia and vo la ti le or ga nic com po unds and
prog ress to wards comp li an ce with the na ti o nal emis si on
ce i lings or ot her ob li ga ti ons re fer red to in ar tic le 3;

(b) De po si ti ons and con cent ra ti ons of the re le vant
pol lu tants and, whe re app li cab le, the se de po si ti ons and
con cent ra ti ons in re lat ion to cri ti cal lo ads and le vels
re fer red to in ar tic le 2;

(c) Le vels of tro posp he ric ozo ne; and
(d) Stra te gi es and me a su res app li ed or to be app li ed to

re du ce air pol lu ti on prob lems de alt with in the pre sent
Pro to col and set out in ar tic le 6.

2. Furt her mo re, each Party may make in for mat ion
wi dely ava i lab le to the pub lic with a view to mi ni mi zing
emis si ons, inc lu ding in for mat ion on:

(a) Less pol lu ting fu els, re ne wab le energy and energy
ef fi ci en cy, inc lu ding the ir use in trans port;

(b) Vo la ti le or ga nic com po unds in pro ducts, inc lu ding
la bel ling;

(c) Ma na ge ment op ti ons for was tes con ta i ning vo la ti le
or ga nic com po unds that are ge ne ra ted by the pub lic;

(d) Good ag ri cul tu ral prac ti ces to re du ce emis si ons of
am mo nia;

(e) He alth and en vi ron men tal ef fects as so ci a ted with the 
pol lu tants co ve red by the pre sent Pro to col; and

(f) Steps which in di vi du als and in dust ri es may take to
help re du ce emis si ons of the pol lu tants co ve red by the
pre sent Pro to col.

Article 6

Strategies, policies, programmes, measures
and information

1. Each Party shall, as ne ces sa ry and on the ba sis of
so und sci en ti fic and eco no mic cri te ria, in or der to fa ci li ta te 
the imp le men ta ti on of its ob li ga ti ons un der ar tic le 3:

(a) Adopt sup por ting stra te gi es, po li ci es and
pro gram mes wit ho ut un due de lay af ter the pre sent
Pro to col en ters into for ce for it;

(b) Apply me a su res to cont rol and re du ce its emis si ons
of sulp hur, nit ro gen oxi des, am mo nia and vo la ti le or ga nic
com po unds;

(c) Apply me a su res to en co u ra ge the inc re a se of energy
ef fi ci en cy and the use of re ne wab le energy;

(d) Apply me a su res to dec re a se the use of pol lu ting
fu els;

(e) De ve lop and int ro du ce less pol lu ting trans port
sys tems and pro mo te traf fic ma na ge ment sys tems to
re du ce ove rall emis si ons from road traf fic;

(f) Apply me a su res to en co u ra ge the de ve lop ment and
int ro duc ti on of low pol lu ting pro ces ses and pro ducts,
ta king into ac co unt gu i dan ce do cu ments I to V adop ted by
the Exe cu ti ve Body at its se ven te enth ses si on (de ci si on
1999/1) and any amend ments the re to;

(g) En co u ra ge the imp le men ta ti on of ma na ge ment
pro gram mes to re du ce emis si ons, inc lu ding vo lun ta ry
pro gram mes, and the use of eco no mic inst ru ments, ta king
into ac co unt gu i dan ce do cu ment VI adop ted by the
Exe cu ti ve Body at its se ven te enth ses si on (de ci si on
1999/1) and any amend ments the re to;

(h) Imp le ment and furt her ela bo ra te po li ci es and
me a su res in ac cor dan ce with its na ti o nal cir cums tan ces,
such as the prog res si ve re duc ti on or pha sing-out of mar ket
im per fec ti ons, fis cal in cen ti ves, tax and duty exemp ti ons
and sub si di es in all sec tors that emit sulp hur, nit ro gen
oxi des, am mo nia and vo la ti le or ga nic com po unds which
run co un ter to the ob jec ti ve of the Pro to col, and apply
mar ket inst ru ments; and

(i) Apply me a su res, whe re cost-ef fec ti ve, to re du ce
emis si ons from was te pro ducts con ta i ning vo la ti le or ga nic
com po unds.

2. Each Party shall col lect and ma in ta in in for mat ion on:
(a) Ac tu al le vels of emis si ons of sulp hur, nit ro gen

com po unds and vo la ti le or ga nic com po unds, and of
am bi ent con cent ra ti ons and de po si ti ons of the se
com po unds and ozo ne, ta king into ac co unt, for tho se
Par ti es wit hin the ge og rap hi cal sco pe of EMEP, the work
plan of EMEP; and 

(b) The ef fects of am bi ent con cent ra ti ons and of the
de po si ti on of sulp hur, nit ro gen com po unds, vo la ti le
or ga nic com po unds and ozo ne on hu man he alth, ter rest ri al 
and aqu a tic eco sys tems and ma te ri als.

3. Any Party may take more strin gent me a su res than
tho se re qu i red by the pre sent Pro to col.

Article 7

Reporting

1. Sub ject to its laws and re gu lat ions and in ac cor dan ce
with its ob li ga ti ons un der the pre sent Pro to col:
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(a) Each Party shall re port, thro ugh the Exe cu ti ve
Sec re ta ry of the Com mis si on, to the Exe cu ti ve Body, on
a pe ri o dic ba sis as de ter mi ned by the Par ti es at a ses si on of
the Exe cu ti ve Body, in for mat ion on the me a su res that it
has ta ken to imp le ment the pre sent Pro to col. Mo re o ver:

(i) Whe re a Party app li es dif fe rent emis si on re duc ti on
stra te gi es un der ar tic le 3, pa rag raphs 2 and 3, it shall
do cu ment the stra te gi es app li ed and its comp li an ce with
the re qu i re ments of tho se pa rag raphs;

(ii) Whe re a Party jud ges cer ta in li mit va lu es, as
spe ci fi ed in ac cor dan ce with ar tic le 3, pa rag raph 3, not to
be tech ni cally and eco no mi cally fe a sib le, ta king into
con si de ra ti on the costs and ad van ta ges, it shall re port and
jus ti fy this;

(b) Each Party wit hin the ge og rap hi cal sco pe of EMEP
shall re port, thro ugh the Exe cu ti ve Sec re ta ry of the
Com mis si on, to EMEP, on a pe ri o dic ba sis to be
de ter mi ned by the Ste e ring Body of EMEP and app ro ved
by the Par ti es at a ses si on of the Exe cu ti ve Body, the
fol lo wing in for mat ion:

(i) Le vels of emis si ons of sulp hur, nit ro gen oxi des,
am mo nia and vo la ti le or ga nic com po unds using, as a
mi ni mum, the met ho do lo gi es and the tem po ral and spa ti al
re so lu ti on spe ci fi ed by the Ste e ring Body of EMEP; 

(ii) Le vels of emis si ons of each subs tan ce in the
re fe ren ce year (1990) using the same met ho do lo gi es and
tem po ral and spa ti al re so lu ti on;

(iii) Data on pro jec ted emis si ons and cur rent re duc ti on
plans; and

(iv) Whe re it de ems it app rop ri a te, any ex cep ti o nal
cir cums tan ces jus ti fy ing emis si ons that are tem po ra rily
hig her than the ce i lings es tab lis hed for it for one or more
pol lu tants; and

(c) Par ti es in are as out si de the ge og rap hi cal sco pe of
EMEP shall make ava i lab le in for mat ion si mi lar to that
spe ci fi ed in sub pa rag raph (b), if re qu es ted to do so by the
Exe cu ti ve Body.

2. The in for mat ion to be re por ted in ac cor dan ce with
pa rag raph 1 (a) shall be in con for mity with a de ci si on
re gar ding for mat and con tent to be adop ted by the Par ti es
at a ses si on of the Exe cu ti ve Body. The terms of this
de ci si on shall be re vi e wed as ne ces sa ry to iden ti fy any
ad di ti o nal ele ments re gar ding the for mat or the con tent of
the in for mat ion that is to be inc lu ded in the re ports.

3. In good time be fo re each an nu al ses si on of the
Exe cu ti ve Body, EMEP shall pro vi de in for mat ion on:

(a) Am bi ent con cent ra ti ons and de po si ti ons of sulp hur
and nit ro gen com po unds as well as, whe re ava i lab le,
am bi ent con cent ra ti ons of vo la ti le or ga nic com po unds and 
ozo ne; and

(b) Cal cu la ti ons of sulp hur and oxi di zed and re du ced
nit ro gen bud gets and re le vant in for mat ion on the
long-ran ge trans port of ozo ne and its pre cur sors.

Par ti es in are as out si de the ge og rap hi cal sco pe of EMEP 
shall make ava i lab le si mi lar in for mat ion if re qu es ted to do
so by the Exe cu ti ve Body.

4. The Exe cu ti ve Body shall, in ac cor dan ce with ar tic le 
10, pa rag raph 2 (b), of the Con ven ti on, ar ran ge for the
pre pa rat ion of in for mat ion on the ef fects of de po si ti ons of
sulp hur and nit ro gen com po unds and con cent ra ti ons of
ozo ne.

5. The Par ti es shall, at ses si ons of the Exe cu ti ve Body,
ar ran ge for the pre pa rat ion, at re gu lar in ter vals, of re vi sed
in for mat ion on cal cu la ted and in ter na ti o nally op ti mi zed
al lo ca ti ons of emis si on re duc ti ons for the Sta tes wit hin the
ge og rap hi cal sco pe of EMEP, using in teg ra ted as sess ment
mo dels, inc lu ding at mosp he ric trans port mo dels, with
a view to re du cing furt her, for the pur po ses of ar tic le 3,
pa rag raph 1, the dif fe ren ce bet we en ac tu al de po si ti ons of
sulp hur and nit ro gen com po unds and cri ti cal load va lu es
as well as the dif fe ren ce bet we en ac tu al ozo ne
con cent ra ti ons and the cri ti cal le vels of ozo ne spe ci fi ed
in an nex I, or such al ter na ti ve as sess ment met hods as
app ro ved by the Par ti es at a ses si on of the Exe cu ti ve Body.

Article 8

Research, development and monitoring

The Par ti es shall en co u ra ge re se arch, de ve lop ment,
mo ni tor ing and co o pe ra ti on re la ted to:

(a) The in ter na ti o nal har mo ni za ti on of met hods for the
cal cu la ti on and as sess ment of the ad ver se ef fects
as so ci a ted with the subs tan ces add res sed by the pre sent
Pro to col for use in es tab lis hing cri ti cal lo ads and cri ti cal
le vels and, as app rop ri a te, the ela bo ra ti on of pro ce du res
for such har mo ni za ti on;

(b) The imp ro ve ment of emis si on da ta ba ses, in
par ti cu lar tho se on am mo nia and vo la ti le or ga nic
com po unds;

(c) The imp ro ve ment of mo ni tor ing tech ni qu es and
sys tems and of the mo dell ing of trans port, con cent ra ti ons
and de po si ti ons of sulp hur, nit ro gen com po unds and
vo la ti le or ga nic com po unds, as well as of the for mat ion of
ozo ne and se con da ry par ti cu la te mat ter;

(d) The imp ro ve ment of the sci en ti fic un ders tan ding of
the long-term fate of emis si ons and the ir im pact on the
he misp he ric backg ro und con cent ra ti ons of sulp hur,
nit ro gen, vo la ti le or ga nic com po unds, ozo ne and
par ti cu la te mat ter, fo cu sing, in par ti cu lar, on the che mist ry 
of the free tro posp he re and the po ten ti al for
in ter con ti nen tal flow of pol lu tants;

(e) The furt her ela bo ra ti on of an ove rall stra tegy to
re du ce the ad ver se ef fects of aci di fi ca ti on, eut rop hi ca ti on
and pho to che mi cal pol lu ti on, inc lu ding sy ner gisms and
com bi ned ef fects;

(f) Stra te gi es for the furt her re duc ti on of emis si ons of
sulp hur, nit ro gen oxi des, am mo nia and vo la ti le or ga nic
com po unds ba sed on cri ti cal lo ads and cri ti cal le vels as
well as on tech ni cal de ve lop ments, and the imp ro ve ment
of in teg ra ted as sess ment mo dell ing to cal cu la te
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in ter na ti o nally op ti mi zed al lo ca ti ons of emis si on
re duc ti ons ta king into ac co unt the need to avo id ex ces si ve
costs for any Party. Spe ci al emp ha sis sho uld be gi ven to
emis si ons from ag ri cul tu re and trans port;

(g) The iden ti fi ca ti on of trends over time and the
sci en ti fic un ders tan ding of the wi der ef fects of sulp hur,
nit ro gen and vo la ti le or ga nic com po unds and
pho to che mi cal pol lu ti on on hu man he alth, inc lu ding the ir
cont ri bu ti on to con cent ra ti ons of par ti cu la te mat ter, the
en vi ron ment, in par ti cu lar aci di fi ca ti on and
eut rop hi ca ti on, and ma te ri als, es pe ci ally his to ric and
cul tu ral mo nu ments, ta king into ac co unt the re la ti ons hip
bet we en sulp hur oxi des, nit ro gen oxi des, am mo nia,
vo la ti le or ga nic com po unds and tro posp he ric ozone;

(h) Emis si on aba te ment tech no lo gi es, and tech no lo gi es
and tech ni qu es to imp ro ve energy ef fi ci en cy, energy
con ser va ti on and the use of re ne wab le energy;

(i) The ef fi ca cy of am mo nia cont rol tech ni qu es for
farms and the ir im pact on lo cal and re gi o nal de po si ti on;

(j) The ma na ge ment of trans port de mand and the
de ve lop ment and pro mo ti on of less pol lu ting mo des of
trans port;

(k) The qu an ti fi ca ti on and, whe re pos sib le, eco no mic
eva lu a ti on of be ne fits for the en vi ron ment and hu man
he alth re sul ting from the re duc ti on of emis si ons of
sulp hur, nit ro gen oxi des, am mo nia and vo la ti le or ga nic
com po unds; and

(l) The de ve lop ment of to ols for ma king the met hods
and re sults of this work wi dely app li cab le and ava i lab le.

Article 9

Compliance

Comp li an ce by each Party with its ob li ga ti ons un der the
pre sent Pro to col shall be re vi e wed re gu larly. The
Imp le men ta ti on Com mit tee es tab lis hed by de ci si on
1997/2 of the Exe cu ti ve Body at its fif te enth ses si on shall
car ry out such re vi ews and re port to the Par ti es at a ses si on
of the Exe cu ti ve Body in ac cor dan ce with the terms of the
an nex to that de ci si on, inc lu ding any amend ments the re to.

Article 10

Reviews by the Parties at sessions
of the Executive Body

1. The Par ti es shall, at ses si ons of the Exe cu ti ve Body,
pur su ant to ar tic le 10, pa rag raph 2 (a), of the Con ven ti on,
re vi ew the in for mat ion supp li ed by the Par ti es, EMEP and
sub si di a ry bo di es of the Exe cu ti ve Body, the data on the
ef fects of con cent ra ti ons and de po si ti ons of sulp hur and
nit ro gen com po unds and of pho to che mi cal pol lu ti on as
well as the re ports of the Imp le men ta ti on Com mit tee
re fer red to in ar tic le 9 abo ve.

2. (a) The Par ti es shall, at ses si ons of the Exe cu ti ve
Body, keep un der re vi ew the ob li ga ti ons set out in the
pre sent Pro to col, inc lu ding:

(i) The ir ob li ga ti ons in re lat ion to the ir cal cu la ted and
in ter na ti o nally op ti mi zed al lo ca ti ons of emis si on
re duc ti ons re fer red to in ar tic le 7, pa rag raph 5, abo ve; and

(ii) The ade qu a cy of the ob li ga ti ons and the prog ress
made to wards the achi e ve ment of the ob jec ti ve of the
pre sent Pro to col;

(b) Re vi ews shall take into ac co unt the best ava i lab le
sci en ti fic in for mat ion on the ef fects of aci di fi ca ti on,
eut rop hi ca ti on and pho to che mi cal pol lu ti on, inc lu ding
as sess ments of all re le vant he alth ef fects, cri ti cal le vels
and lo ads, the de ve lop ment and re fi ne ment of in teg ra ted
as sess ment mo dels, tech no lo gi cal de ve lop ments,
chan ging eco no mic con di ti ons, prog ress made on the
da ta ba ses on emis si ons and aba te ment tech ni qu es,
es pe ci ally re la ted to am mo nia and vo la ti le or ga nic
com po unds, and the ful fil ment of the ob li ga ti ons on
emis si on levels;

(c) The pro ce du res, met hods and ti ming for such
re vi ews shall be spe ci fi ed by the Par ti es at a ses si on of the
Exe cu ti ve Body. The first such re vi ew shall com men ce no
la ter than one year af ter the pre sent Pro to col en ters into
for ce.

Article 11

Settlement of disputes

1. In the event of a dis pu te bet we en any two or more
Par ti es con cer ning the in terp re ta ti on or app li ca ti on of the
pre sent Pro to col, the par ti es con cer ned shall seek a
sett le ment of the dis pu te thro ugh ne go ti a ti on or any ot her
pe a ce ful me ans of the ir own cho i ce. The par ti es to the
dis pu te shall in form the Exe cu ti ve Body of the ir dis pu te.

2. When ra ti fy ing, ac cep ting, app ro ving or ac ce ding to
the pre sent Pro to col, or at any time the re af ter, a Party
which is not a re gi o nal eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti on
may dec la re in a writ ten inst ru ment sub mit ted to the
De po si ta ry that, in res pect of any dis pu te con cer ning the
in terp re ta ti on or app li ca ti on of the Pro to col, it re cog ni zes
one or both of the fol lo wing me ans of dis pu te sett le ment as 
com pul so ry ipso fac to and wit ho ut spe ci al ag re e ment, in
re lat ion to any Party ac cep ting the same ob li ga ti on:

(a) Sub mis si on of the dis pu te to the In ter na ti o nal Co urt
of Jus ti ce;

(b) Ar bit ra ti on in ac cor dan ce with pro ce du res to be
adop ted by the Par ti es at a ses si on of the Exe cu ti ve Body,
as soon as prac ti cab le, in an an nex on ar bit ra ti on.

A Party which is a re gi o nal eco no mic in teg ra ti on
or ga ni za ti on may make a dec la ra ti on with like ef fect in
re lat ion to ar bit ra ti on in ac cor dan ce with the pro ce du res
re fer red to in sub pa rag raph (b).
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3. A dec la ra ti on made un der pa rag raph 2 shall re ma in
in for ce un til it ex pi res in ac cor dan ce with its terms or un til 
three months af ter writ ten no ti ce of its re vo ca ti on has been
de po si ted with the De po si ta ry.

4. A new dec la ra ti on, a no ti ce of re vo ca ti on or the
ex pi ry of a dec la ra ti on shall not in any way af fect
pro ce e dings pen ding be fo re the In ter na ti o nal Co urt of
Jus ti ce or the ar bit ral tri bu nal, un less the par ti es to the
dis pu te ag ree ot her wi se.

5. Ex cept in a case whe re the par ti es to a dis pu te have
ac cep ted the same me ans of dis pu te sett le ment un der
pa rag raph 2, if af ter twel ve months fol lo wing no ti fi ca ti on
by one party to anot her that a dis pu te exists bet we en them,
the par ti es con cer ned have not been able to sett le the ir
dis pu te thro ugh the me ans ment io ned in pa rag raph 1, the
dis pu te shall be sub mit ted, at the re qu est of any of the
par ti es to the dis pu te, to con ci li a ti on.

6. For the pur po se of pa rag raph 5, a con ci li a ti on
com mis si on shall be cre a ted. The com mis si on shall be
com po sed of an equ al num ber of mem bers ap po in ted by
each party con cer ned or, whe re par ti es in con ci li a ti on
sha re the same in ter est, by the gro up sha ring that in ter est,
and a cha ir per son cho sen jo intly by the mem bers so
ap po in ted. The com mis si on shall ren der a
re com men da to ry award, which the par ti es to the dis pu te
shall con si der in good fa ith.

Article 12

Annexes

The an ne xes to the pre sent Pro to col shall form an
in teg ral part of the Pro to col.

Article 13

Amendments and adjustments

1. Any Party may pro po se amend ments to the pre sent
Pro to col. Any Party to the Con ven ti on may pro po se an
ad just ment to an nex II to the pre sent Pro to col to add to it
its name, to get her with emis si on le vels, emis si on ce i lings
and per cen ta ge emis si on re duc ti ons.

2. Pro po sed amend ments and ad just ments shall be
sub mit ted in wri ting to the Exe cu ti ve Sec re ta ry of the
Com mis si on, who shall com mu ni ca te them to all Par ti es.
The Par ti es shall dis cuss the pro po sed amend ments and
ad just ments at the next ses si on of the Exe cu ti ve Body,
pro vi ded that tho se pro po sals have been cir cu la ted by the
Exe cu ti ve Sec re ta ry to the Par ti es at le ast ni nety days in
ad van ce.

3. Amend ments to the pre sent Pro to col, inc lu ding
amend ments to an ne xes II to IX, shall be adop ted by
con sen sus of the Par ti es pre sent at a ses si on of the
Exe cu ti ve Body, and shall en ter into for ce for the Par ti es
which have ac cep ted them on the ni ne ti eth day af ter the
date on which two thirds of the Par ti es have de po si ted with 
the De po si ta ry the ir inst ru ments of ac cep tan ce the re of.
Amend ments shall en ter into for ce for any ot her Party on
the ni ne ti eth day af ter the date on which that Party has
de po si ted its inst ru ment of ac cep tan ce the re of.

4. Amend ments to the an ne xes to the pre sent Pro to col,
ot her than to the an ne xes re fer red to in pa rag raph 3, shall
be adop ted by con sen sus of the Par ti es pre sent at a ses si on
of the Exe cu ti ve Body. On the ex pi ry of ni nety days from
the date of its com mu ni ca ti on to all Par ti es by the
Exe cu ti ve Sec re ta ry of the Com mis si on, an amend ment to
any such an nex shall be co me ef fec ti ve for tho se Par ti es
which have not sub mit ted to the De po si ta ry a no ti fi ca ti on
in ac cor dan ce with the pro vi si ons of pa rag raph 5, pro vi ded 
that at le ast six te en Par ti es have not sub mit ted such a
no ti fi ca ti on.

5. Any Party that is unab le to app ro ve an amend ment to
an an nex, ot her than to an an nex re fer red to in pa rag raph 3,
shall so no ti fy the De po si ta ry in wri ting wit hin ni nety days 
from the date of the com mu ni ca ti on of its adop ti on. The
De po si ta ry shall wit ho ut de lay no ti fy all Par ti es of any
such no ti fi ca ti on re ce i ved. A Party may at any time
subs ti tu te an ac cep tan ce for its pre vi o us no ti fi ca ti on and,
upon de po sit of an inst ru ment of ac cep tan ce with the
De po si ta ry, the amend ment to such an an nex shall be co me
ef fec ti ve for that Party.

6. Ad just ments to an nex II shall be adop ted by
con sen sus of the Par ti es pre sent at a ses si on of the
Exe cu ti ve Body and shall be co me ef fec ti ve for all Par ti es
to the pre sent Pro to col on the ni ne ti eth day fol lo wing the
date on which the Exe cu ti ve Sec re ta ry of the Com mis si on
no ti fi es tho se Par ti es in wri ting of the adop ti on of the
ad just ment.

Article 14

Signature

1. The pre sent Pro to col shall be open for sig na tu re at
Got hen burg (Swe den) on 30 No vem ber and 1 De cem ber
1999, then at Uni ted Na ti ons He ad qu ar ters in New York
un til 30 May 2000, by Sta tes mem bers of the Com mis si on
as well as Sta tes ha ving con sul ta ti ve sta tus with the
Com mis si on, pur su ant to pa rag raph 8 of Eco no mic and
So ci al Co un cil re so lu ti on 36 (IV) of 28 March 1947, and
by re gi o nal eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti ons,
cons ti tu ted by so ve re ign Sta tes mem bers of the
Com mis si on, which have com pe ten ce in res pect of the
ne go ti a ti on, conc lu si on and app li ca ti on of in ter na ti o nal
ag re e ments in matt ers co ve red by the Pro to col, pro vi ded

11. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1569



that the Sta tes and or ga ni za ti ons con cer ned are Par ti es to
the Con ven ti on and are lis ted in annex II.

2. In matt ers wit hin the ir com pe ten ce, such re gi o nal
eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti ons shall, on the ir own
be half, exer ci se the rights and ful fil the res pon si bi li ti es
which the pre sent Pro to col att ri bu tes to the ir mem ber
Sta tes. In such ca ses, the mem ber Sta tes of the se
or ga ni za ti ons shall not be en tit led to exer ci se such rights
in di vi du ally.

Article 15

Ratification, acceptance, approval and accession

1. The pre sent Pro to col shall be sub ject to ra ti fi ca ti on,
ac cep tan ce or app ro val by Sig na to ri es.

2. The pre sent Pro to col shall be open for ac ces si on as
from 31 May 2000 by the Sta tes and or ga ni za ti ons that
meet the re qu i re ments of ar tic le 14, pa rag raph 1.

3. The inst ru ments of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce, app ro val 
or ac ces si on shall be de po si ted with the De po si ta ry.

Article 16

Depositary

The Sec re ta ry-Ge ne ral of the Uni ted Na ti ons shall be
the De po si ta ry.

Article 17

Entry into force

1. The pre sent Pro to col shall en ter into for ce on the
ni ne ti eth day fol lo wing the date on which the six te enth
inst ru ment of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce, app ro val or
ac ces si on has been de po si ted with the De po si ta ry. 

2. For each Sta te and or ga ni za ti on that me ets the
re qu i re ments of ar tic le 14, pa rag raph 1, which ra ti fi es,
ac cepts or app ro ves the pre sent Pro to col or ac ce des the re to 
af ter the de po sit of the six te enth inst ru ment of ra ti fi ca ti on,
ac cep tan ce, app ro val or ac ces si on, the Pro to col shall en ter
into for ce on the ni ne ti eth day fol lo wing the date of de po sit 
by such Party of its inst ru ment of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce,
app ro val or ac ces si on.

Article 18

Withdrawal

At any time af ter five ye ars from the date on which the
pre sent Pro to col has come into for ce with res pect to

a Party, that Party may withd raw from it by gi ving writ ten
no ti fi ca ti on to the De po si ta ry. Any such withd ra wal shall
take ef fect on the ni ne ti eth day fol lo wing the date of its
re ce ipt by the De po si ta ry, or on such la ter date as may be
spe ci fi ed in the no ti fi ca ti on of the withd ra wal.

Article 19

Authentic texts

The ori gi nal of the pre sent Pro to col, of which the
Eng lish, French and Rus si an texts are equ ally aut hen tic,
shall be de po si ted with the Sec re ta ry-Ge ne ral of the
Uni ted Na ti ons.

In wit ness whe re of the un der sig ned, be ing duly
aut ho ri zed the re to, have sig ned the pre sent Pro to col.

Done at Got hen burg (Swe den), this thir ti eth day of
No vem ber one tho u sand nine hund red and ni nety-ni ne.

Annex I

CRITICAL LOADS AND LEVELS

I. CRITICAL LOADS OF ACIDITY

A. For Parties within the geographical scope of EMEP

1. Cri ti cal lo ads (as de fi ned in ar tic le 1) of aci dity for
eco sys tems are de ter mi ned in ac cor dan ce with the
Con ven ti on’s Ma nu al on met ho do lo gi es and cri te ria for
map ping cri ti cal le vels/lo ads and ge og rap hi cal are as
whe re they are ex ce e ded. They are the ma xi mum amo unt
of aci di fy ing de po si ti on an eco sys tem can to le ra te in the
long term wit ho ut be ing da ma ged. Cri ti cal lo ads of aci dity
in terms of nit ro gen take ac co unt of wit hin eco sys tem
nit ro gen re mo val pro ces ses (e.g. up ta ke by plants).
Cri ti cal lo ads of aci dity in terms of sulp hur do not.
A com bi ned sulp hur and nit ro gen cri ti cal load of aci dity
con si ders nit ro gen only when the nit ro gen de po si ti on is
gre a ter than the eco sys tem nit ro gen re mo val pro ces ses. All 
cri ti cal lo ads re por ted by Par ti es are sum ma ri zed for use in
the in teg ra ted as sess ment mo dell ing emp lo y ed to pro vi de
gu i dan ce for set ting the emis si on ce i lings in annex II.

B. For Parties in North America

2. For eas tern Ca na da, cri ti cal sulp hur plus nit ro gen
lo ads for fo res ted eco sys tems have been de ter mi ned with
sci en ti fic met ho do lo gi es and cri te ria (1997 Ca na di an Acid 
Rain As sess ment) si mi lar to tho se in the Con ven ti on’s
Ma nu al on met ho do lo gi es and cri te ria for map ping cri ti cal
le vels/lo ads and ge og rap hi cal are as whe re they are
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ex ce e ded. Eas tern Ca na da cri ti cal load va lu es (as de fi ned
in ar tic le 1) of aci dity are for sulp ha te in pre ci pi ta ti on
exp res sed in kg/ha/year. Al ber ta in wes tern Ca na da, whe re 
de po si ti on le vels are cur rently be low the en vi ron men tal
li mits, has adop ted the ge ne ric cri ti cal load clas si fi ca ti on
sys tems used for so ils in Eu ro pe for po ten ti al aci dity.
Po ten ti al aci dity is de fi ned by subt rac ting the to tal (both
wet and dry) de po si ti on of base ca ti ons from that of
sulp hur and nit ro gen. In ad di ti on to cri ti cal lo ads for
po ten ti al aci dity, Al ber ta has es tab lis hed tar get and
mo ni tor ing lo ads for ma na ging aci di fy ing emissions.

3. For the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, the ef fects of
aci di fi ca ti on are eva lu a ted thro ugh an as sess ment of the
sen si ti vity of eco sys tems, the to tal lo a ding wit hin
eco sys tems of aci di fy ing com po unds, and the un cer ta inty
as so ci a ted with nit ro gen re mo val pro ces ses wit hin
eco sys tems. 

4. The se lo ads and ef fects are used in in teg ra ted
as sess ment mo dell ing and pro vi de gu i dan ce for set ting the
emis si on ce i lings and/or re duc ti ons for Ca na da and the
Uni ted Sta tes of Ame ri ca in an nex II.

II. CRITICAL LOADS OF NUTRIENT NITROGEN

For Parties within the geographical scope of EMEP

5. Cri ti cal lo ads (as de fi ned in ar tic le 1) of nut ri ent
nit ro gen (eut rop hi ca ti on) for eco sys tems are de ter mi ned in 
ac cor dan ce with the Con ven ti on’s Ma nu al on
met ho do lo gi es and cri te ria for map ping cri ti cal
le vels/lo ads and ge og rap hi cal are as whe re they are
ex ce e ded. They are the ma xi mum amo unt of eut rop hy ing
nit ro gen de po si ti on an eco sys tem can to le ra te in the long
term wit ho ut be ing da ma ged. All cri ti cal lo ads re por ted by
Par ti es are sum ma ri zed for use in the in teg ra ted
as sess ment mo dell ing emp lo y ed to pro vi de gu i dan ce for
set ting the emis si on ce i lings in annex II.

III. CRITICAL LEVELS OF OZONE

A. For Parties within the geographical scope of EMEP

6. Cri ti cal le vels (as de fi ned in ar tic le 1) of ozo ne are
de ter mi ned to pro tect plants in ac cor dan ce with the
Con ven ti on’s Ma nu al on met ho do lo gi es and cri te ria for
map ping cri ti cal le vels/lo ads and ge og rap hi cal are as
whe re they are ex ce e ded. They are exp res sed as a
cu mu la ti ve ex po su re over a thres hold ozo ne con cent ra ti on
of 40 ppb (parts per bil li on by vo lu me). This ex po su re

in dex is re fer red to as AOT40 (ac cu mu la ted ex po su re over
a thres hold of 40 ppb). The AOT40 is cal cu la ted as the sum 
of the dif fe ren ces bet we en the ho urly con cent ra ti on
(in ppb) and 40 ppb for each hour when the con cent ra ti on
ex ce eds 40 ppb.

7. The long-term cri ti cal le vel of ozo ne for crops of an
AOT40 of 3000 ppb.ho urs for May-July (used as a typi cal
gro wing se a son) and for da y light ho urs was used to de fi ne
are as at risk whe re the cri ti cal le vel is ex ce e ded. A spe ci fic
re duc ti on of ex ce e dan ces was tar ge ted in the in teg ra ted
as sess ment mo dell ing un der ta ken for the pre sent Pro to col
to pro vi de gu i dan ce for set ting the emis si on ce i lings
in an nex II. The long-term cri ti cal le vel of ozo ne for crops
is con si de red also to pro tect ot her plants such as tre es and
na tu ral ve ge ta ti on. Furt her sci en ti fic work is un der way
to de ve lop a more dif fe ren ti a ted in terp re ta ti on of
ex ce e dan ces of cri ti cal le vels of ozo ne for vegetation.

8. A cri ti cal le vel of ozo ne for hu man he alth is
rep re sen ted by the WHO Air Qu a lity Gu i de li ne le vel for

ozo ne of 120 µg/m3 as an 8-ho ur ave ra ge. In col la bo ra ti on
with the World He alth Or ga ni za ti on’s Re gi o nal Of fi ce
for Eu ro pe (WHO/EURO), a cri ti cal le vel exp res sed as
an AOT60 (ac cu mu la ted ex po su re over a thres hold of

60 ppb), i.e. 120 µg/m3, cal cu la ted over one year, was
adop ted as a sur ro ga te for the WHO Air Qu a lity Gu i de li ne
for the pur po se of in teg ra ted as sess ment mo dell ing. This
was used to de fi ne are as at risk whe re the cri ti cal le vel is
ex ce e ded. A spe ci fic re duc ti on of the se ex ce e dan ces was
tar ge ted in the in teg ra ted as sess ment mo dell ing
un der ta ken for the pre sent Pro to col to pro vi de gu i dan ce
for set ting the emis si on ce i lings in annex II.

B. For Parties in North America

9. For Ca na da, cri ti cal le vels of ozo ne are de ter mi ned
to pro tect hu man he alth and the en vi ron ment and are used
to es tab lish a Ca na da-wi de Stan dard for ozo ne. The
emis si on ce i lings in an nex II are de fi ned ac cor ding to the
am bi ti on le vel re qu i red to achi e ve the Ca na da-wi de
Stan dard for ozo ne.

10. For the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, cri ti cal le vels of
ozo ne are de ter mi ned to pro tect pub lic he alth with an
ade qu a te mar gin of sa fety, to pro tect pub lic wel fa re from
any known or ex pec ted ad ver se ef fects, and are used
to es tab lish a na ti o nal am bi ent air qu a lity stan dard.
In teg ra ted as sess ment mo dell ing and the air qu a lity
stan dard are used in pro vi ding gu i dan ce for set ting the
emis si on ce i lings and/or re duc ti ons for the Uni ted Sta tes
of Ame ri ca in an nex II.
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Annex II

EMISSION CEILINGS

The emis si on ce i lings lis ted in the tab les be low re la te to the pro vi si ons of ar tic le 3, pa rag raphs 1 and 10, of the pre sent
Pro to col. The 1980 and 1990 emis si on le vels and the per cen ta ge emis si on re duc ti ons lis ted are gi ven for in for mat ion
pur po ses only.

Table 1.
Emission ceilings for sulphur

(thousands of tonnes of SO2 per year)

Party
Emis si on le vels

Emis si on ce i lings
for 2010

Per cen ta ge emis si on
re duc ti ons for 2010

(base year 1990)1980 1990

Ar me nia 141 73 73 0%

Aust ria 400 91 39 –57%

Be la rus 740 637 480 –25%

Bel gi um 828 372 106 –72%

Bul ga ria 2050 2008 856 –57%

Ca na da na ti o nala 4643 3236

PEMA (SOMA) 3135 1873

Cro a tia 150 180 70 –61%

Czech Re pub lic 2257 1876 283 –85%

Den mark 450 182 55 –70%

Fin land 584 260 116 –55%

Fran ce 3208 1269 400 –68%

Ger many 7514 5313 550 –90%

Gre e ce 400 509 546 7%

Hun ga ry 1633 1010 550 –46%

Ire land 222 178 42 –76%

Italy 3757 1651 500 –70%

Lat via – 119 107 –10%

Li ech tens te in 0.39 0.15 0.11 –27%

Lit hu a nia 311 222 145 –35%

Lu xem bo urg 24 15 4 –73%

Net her lands 490 202 50 –75%

Nor way 137 53 22 –58%

Po land 4100 3210 1397 –56%

Por tu gal 266 362 170 –53%

Re pub lic of Mol do va 308 265 135 –49%

Ro ma nia 1055 1311 918 –30%

Rus si an Fe de ra ti onb 7161 4460

PEMA 1062 1133 635 –44%

Slo va kia 780 543 110 –80%

Slo ve nia 235 194 27 –86%

Spa inb 2959 2182 774 –65%

Swe den 491 119 67 –44%

Swit zer land 116 43 26 –40%
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Party
Emis si on le vels

Emis si on ce i lings
for 2010

Per cen ta ge emis si on
re duc ti ons for 2010

(base year 1990)1980 1990

Uk ra i ne 3849 2782 1457 –48%

Uni ted King dom 4863 3731 625 –83%

Uni ted Sta tes of Ame ri cac

Eu ro pe an Com mu nity 26456 16436 4059 –75%

a Upon ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or app ro val of, or ac ces si on to, the pre sent Pro to col, Ca na da shall sub mit an emis si on
ce i ling for sulp hur, eit her at a na ti o nal le vel or for its PEMA, and will en de a vo ur to pro vi de a ce i ling for 2010. The
PEMA for sulp hur will be the sulp hur oxi des ma na ge ment area (SOMA) that was de sig na ted pur su ant to an nex III to the
Pro to col on Furt her Re duc ti on of Sulp hur Emis si ons adop ted at Oslo on 14 June 1994 as the So uth-east Ca na da SOMA.
This is an area of 1 mil li on km2 which inc lu des all the ter ri to ry of the pro vin ces of Prin ce Ed ward Is land, Nova Sco tia and 
New Bruns wick, all the ter ri to ry of the pro vin ce of Qu e bec so uth of a stra ight line bet we en Hav re-St. Pi er re on the north
co ast of the Gulf of Sa int Law ren ce and the po int whe re the Qu e bec-On ta rio bo un da ry in ter sects the Ja mes Bay
co ast li ne, and all the ter ri to ry of the pro vin ce of On ta rio so uth of a stra ight line bet we en the po int whe re the
On ta rio-Qu e bec bo un da ry in ter sects the Ja mes Bay co ast li ne and Ni pi gon Ri ver near the north sho re of Lake Superior.

b Fi gu res apply to the Eu ro pe an part wit hin the EMEP area.
c Upon ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or app ro val of, or ac ces si on to, the pre sent Pro to col, the Uni ted Sta tes of Ame ri ca

shall pro vi de for inc lu si on in this an nex: (a) spe ci fic emis si on re duc ti on me a su res app li cab le to mo bi le and sta ti o na ry
so ur ces of sulp hur to be app li ed eit her na ti o nally or wit hin a PEMA if it has sub mit ted a PEMA for sulp hur for inc lu si on
in an nex III; (b) a va lue for to tal est ima ted sulp hur emis si on le vels for 1990, eit her na ti o nal or for the PEMA; (c) an
in di ca ti ve va lue for to tal sulp hur emis si on le vels for 2010, eit her na ti o nal or for the PEMA; and (d) as so ci a ted es ti ma tes
of the per cen ta ge re duc ti on in sulp hur emis si ons. Item (b) will be inc lu ded in the tab le and items (a), (c) and (d) will be
inc lu ded in a fo ot no te to the table.

Table 2.
Emission ceilings for nitrogen oxides
(thousands of tonnes of NO2 per year)

Party
Emis si on le vels

1990
Emis si on ce i lings

for 2010

Per cen ta ge emis si on
re duc ti ons for 2010

(base year 1990)

Ar me nia 46 46 0%

Aust ria 194 107 –45%

Be la rus 285 255 –11%

Bel gi um 339 181 –47%

Bul ga ria 361 266 –26%

Ca na daa1 2104

Cro a tia 87 87 0%

Czech Re pub lic 742 286 –61%

Den mark 282 127 –55%

Fin land 300 170 –43%

Fran ce 1882 860 –54%

Ger many 2693 1081 –60%

Gre e ce 343 344 0%

Hun ga ry 238 198 –17%

Ire land 115 65 –43%

Italy 1938 1000 –48%

Lat via 93 84 –10%

Li ech tens te in 0.63 0.37 –41%

Lit hu a nia 158 110 –30%

Lu xem bo urg 23 11 –52%
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Party
Emis si on le vels

1990
Emis si on ce i lings

for 2010

Per cen ta ge emis si on
re duc ti ons for 2010

(base year 1990)

Net her lands 580 266 –54%

Nor way 218 156 –28%

Po land 1280 879 –31%

Por tu gal 348 260 –25%

Re pub lic of Mol do va 100 90 –10%

Ro ma nia 546 437 –20%

Rus si an Fe de ra ti onb1 3600

PEMA 360 265 –26%

Slo va kia 225 130 –42%

Slo ve nia 62 45 –27%

Spa inb1 1113 847 –24%

Swe den 338 148 –56%

Swit zer land 166 79 –52%

Uk ra i ne 1888 1222 –35%

Uni ted King dom 2673 1181 –56%

Uni ted Sta tes of Ame ri cac1

Eu ro pe an Com mu nity 13161 6671 –49%

a1 Upon ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or app ro val of, or ac ces si on to, the pre sent Pro to col, Ca na da shall sub mit 1990
emis si on le vels and 2010 emis si on ce i lings for nit ro gen oxi des, eit her at a na ti o nal le vel or for its PEMA for nit ro gen
oxi des, if it has sub mit ted one.

b1 Fi gu res apply to the Eu ro pe an part wit hin the EMEP area.
c1 Upon ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or app ro val of, or ac ces si on to, the pre sent Pro to col, the Uni ted Sta tes of Ame ri ca

shall pro vi de for inc lu si on in this an nex: (a) spe ci fic emis si on re duc ti on me a su res app li cab le to mo bi le and sta ti o na ry
so ur ces of nit ro gen oxi des to be app li ed eit her na ti o nally or wit hin a PEMA if it has sub mit ted a PEMA for nit ro gen
oxi des for inc lu si on in an nex III; (b) a va lue for to tal est ima ted nit ro gen oxi de emis si on le vels for 1990, eit her na ti o nal or
for the PEMA; (c) an in di ca ti ve va lue for to tal nit ro gen oxi de emis si on le vels for 2010, eit her na ti o nal or for the PEMA;
and (d) as so ci a ted es ti ma tes of the per cen ta ge re duc ti on in nit ro gen oxi de emis si ons. Item (b) will be inc lu ded in the tab le 
and items (a), (c) and (d) will be inc lu ded in a fo ot no te to the table.

Table 3.
Emission ceilings for ammonia

(thousands of tonnes of NH3 per year)

Party
Emis si on le vels

1990

Emis si on
ce i lings
for 2010

Per cen ta ge emis si on
re duc ti ons for 2010

(base year 1990)

Ar me nia 25 25 0%

Aust ria 81 66 –19%

Be la rus 219 158 –28%

Bel gi um 107 74 –31%

Bul ga ria 144 108 –25%

Cro a tia 37 30 –19%

Czech Re pub lic 156 101 –35%

Den mark 122 69 –43%

Fin land 35 31 –11%

Fran ce 814 780 –4%

Ger many 764 550 –28%

Gre e ce 80 73 –9%
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Party
Emis si on le vels

1990

Emis si on
ce i lings
for 2010

Per cen ta ge emis si on
re duc ti ons for 2010

(base year 1990)

Hun ga ry 124 90 –27%

Ire land 126 116 –8%

Italy 466 419 –10%

Lat via 44 44 0%

Li ech tens te in 0.15 0.15 0%

Lit hu a nia 84 84 0%

Lu xem bo urg 7 7 0%

Net her lands 226 128 –43%

Nor way 23 23 0%

Po land 508 468 –8%

Por tu gal 98 108 10%

Re pub lic of Mol do va 49 42 –14%

Ro ma nia 300 210 –30%

Rus si an Fe de ra ti ona2 1191

PEMA 61 49 –20%

Slo va kia 62 39 –37%

Slo ve nia 24 20 –17%

Spa ina2 351 353 1%

Swe den 61 57 –7%

Swit zer land 72 63 –13%

Uk ra i ne 729 592 –19%

Uni ted King dom 333 297 –11%

Eu ro pe an Com mu nity 3671 3129 –15%

a2 Fi gu res apply to the Eu ro pe an part wit hin the EMEP area.

Table 4.
Emission ceilings for volatile organic compounds

(thousands of tonnes of VOC per year)

Party
Emis si on le vels

1990

Emis si on
ce i lings
for 2010

Per cen ta ge emis si on
re duc ti ons for 2010

(base year 1990)

Ar me nia 81 81 0%

Aust ria 351 159 –55%

Be la rus 533 309 –42%

Bel gi um 324 144 –56%

Bul ga ria 217 185 –15%

Ca na daa3 2880

Cro a tia 105 90 –14%

Czech Re pub lic 435 220 –49%

Den mark 178 85 –52%

Fin land 209 130 –38%

Fran ce 2957 1100 –63%

Ger many 3195 995 –69%

Gre e ce 373 261 –30%
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Party
Emis si on le vels

1990

Emis si on
ce i lings
for 2010

Per cen ta ge emis si on
re duc ti ons for 2010

(base year 1990)

Hun ga ry 205 137 –33%

Ire land 197 55 –72%

Italy 2213 1159 –48%

Lat via 152 136 –11%

Li ech tens te in 1.56 0.86 –45%

Lit hu a nia 103 92 –11%

Lu xem bo urg 20 9 –55%

Net her lands 502 191 –62%

Nor way 310 195 –37%

Po land 831 800 –4%

Por tu gal 640 202 –68%

Re pub lic of Mol do va 157 100 –36%

Ro ma nia 616 523 –15%

Rus si an Fe de ra ti onb3 3566

PEMA 203 165 –19%

Slo va kia 149 140 –6%

Slo ve nia 42 40 –5%

Spa inb3 1094 669 –39%

Swe den 526 241 –54%

Swit zer land 292 144 –51%

Uk ra i ne 1369 797 –42%

Uni ted King dom 2555 1200 –53%

Uni ted Sta tes of Ame ri cac3

Eu ro pe an Com mu nity 15353 6600 –57%

a3 Upon ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or app ro val of, or ac ces si on to, the pre sent Pro to col, Ca na da shall sub mit 1990
emis si on le vels and 2010 emis si on ce i lings for vo la ti le or ga nic com po unds, eit her at a na ti o nal le vel or for its PEMA for
vo la ti le or ga nic com po unds, if it has sub mit ted one.

b3 Fi gu res apply to the Eu ro pe an part wit hin the EMEP area.
c3 Upon ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or app ro val of, or ac ces si on to, the pre sent Pro to col, the Uni ted Sta tes of Ame ri ca

shall pro vi de for inc lu si on in this an nex: (a) spe ci fic emis si on re duc ti on me a su res app li cab le to mo bi le and sta ti o na ry
so ur ces of vo la ti le or ga nic com po unds to be app li ed eit her na ti o nally or wit hin a PEMA if it has sub mit ted a PEMA for
vo la ti le or ga nic com po unds for inc lu si on in an nex III; (b) a va lue for to tal est ima ted vo la ti le or ga nic com po und emis si on
le vels for 1990, eit her na ti o nal or for the PEMA; (c) an in di ca ti ve va lue for to tal vo la ti le or ga nic com po und emis si on
le vels for 2010, eit her na ti o nal or for the PEMA; and (d) as so ci a ted es ti ma tes of the per cen ta ge re duc ti on in vo la ti le
or ga nic com po und emis si ons. Item (b) will be inc lu ded in the tab le and items (a), (c) and (d) will be inc lu ded in a fo ot no te 
to the table.

Annex III

DESIGNATED POLLUTANT EMISSIONS MANAGEMENT AREA (PEMA)

The fol lo wing PEMA is lis ted for the pur po se of the pre sent Pro to col:

Rus si an Fe de ra ti on PEMA

This is the area of Mur mansk ob last, the Re pub lic of Ka re lia, Le ning rad ob last (inc lu ding St. Pe ters burg), Pskov
ob last, Nov go rod ob last and Ka li ning rad ob last. The bo un da ry of the PEMA co in ci des with the Sta te and ad mi nist ra ti ve
bo un da ri es of the se cons ti tu ent en ti ti es of the Rus si an Fe de ra ti on.
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Annex IV

LIMIT VALUES FOR EMISSIONS OF SULPHUR FROM STATIONARY SOURCES

1. Sec ti on A app li es to Par ti es ot her than Ca na da and the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, sec ti on B app li es to Ca na da and
sec ti on C app li es to the Uni ted Sta tes of Ame ri ca.

A. Parties other than Canada and the United States of America

2. For the pur po se of sec ti on A, ex cept tab le 2 and pa rag raphs 11 and 12, li mit va lue me ans the qu an tity of a ga se o us
subs tan ce con ta i ned in the was te ga ses from an ins tal la ti on that is not to be ex ce e ded. Un less ot her wi se spe ci fi ed, it shall
be cal cu la ted in terms of mass of pol lu tant per vo lu me of the was te ga ses (exp res sed as mg/m3), as su ming stan dard
con di ti ons for tem pe rat ure and pres su re for dry gas (vo lu me at 273.15 K, 101.3 kPa). With re gard to the oxy gen con tent
of the ex ha ust gas, the va lu es gi ven in the tab les be low for each so ur ce ca te go ry shall apply. Di lu ti on for the pur po se of
lo we ring con cent ra ti ons of pol lu tants in was te ga ses is not per mit ted. Start-up, shut down and ma in te nan ce of equ ip ment
are exc lu ded.

3. Emis si ons shall be mo ni to red1 in all ca ses. Comp li an ce with li mit va lu es shall be ver ifi ed. The met hods of
ve ri fi ca ti on can inc lu de con ti nu o us or dis con ti nu o us me a su re ments, type app ro val, or any ot her tech ni cally so und
met hod.

4. Samp ling and analy sis of pol lu tants, as well as re fe ren ce me a su re ment met hods to ca lib ra te any me a su re ment
sys tem, shall be car ri ed out in ac cor dan ce with the stan dards laid down by the Eu ro pe an Com mit tee for Stan dar di za ti on
(CEN) or by the In ter na ti o nal Or ga ni za ti on for Stan dar di za ti on (ISO). Whi le awa i ting the de ve lop ment of CEN or ISO
stan dards, na ti o nal stan dards shall apply.

5. Me a su re ments of emis si ons sho uld be car ri ed out con ti nu o usly when emis si ons of SO2 ex ce ed 75 kg/h.

6. In the case of con ti nu o us me a su re ment for new plant, comp li an ce with the emis si on stan dards is achi e ved if the
cal cu la ted da ily mean va lu es do not ex ce ed the li mit va lue and if no ho urly va lue ex ce eds the li mit va lue by 100%.

7. In the case of con ti nu o us me a su re ments for exis ting plant, comp li an ce with the emis si on stan dards is achi e ved if
(a) none of the monthly mean va lu es ex ce eds the li mit va lu es; and (b) 97% of all the 48-ho ur mean va lu es do not ex ce ed
110% of the li mit va lu es.

8. In the case of dis con ti nu o us me a su re ments, as a mi ni mum re qu i re ment, comp li an ce with the emis si on stan dards is
achi e ved if the mean va lue ba sed on an app rop ri a te num ber of me a su re ments un der rep re sen ta ti ve con di ti ons does not
ex ce ed the va lue of the emis si on stan dard.

9. Bo i lers and pro cess he a ters with a ra ted ther mal in put ex ce e ding 50 MWth:

Table 1.
Limit values for SOx emissions released from boilersa

Ther mal in put
(MWth)

Li mit va lue
(mg SO2/Nm3)b

Al ter na ti ve for do mes tic
so lid fu els re mo val ef fi ci en cy

So lid and li qu id fu els, new ins tal la ti ons 50–100 850 90%d

100–300 850–200c

(li ne ar dec re a se)
92%d

>300 200c 95%d

So lid fu els, exis ting ins tal la ti ons 50–100 2000

100–500 2000–400
(li ne ar dec re a se)

>500 400

50–150 40%

150–500 40–90%
(li ne ar inc re a se)

>500 90%
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Ther mal in put
(MWth)

Li mit va lue
(mg SO2/Nm3)b

Al ter na ti ve for do mes tic
so lid fu els re mo val ef fi ci en cy

Li qu id fu els, exis ting ins tal la ti ons 50–300 1700

300–500 1700–400
(li ne ar dec re a se)

>500 400

Ga se o us fu els in ge ne ral, new and exis ting
ins tal la ti ons

35

Li qu e fi ed gas, new and exis ting ins tal la ti ons 5

Low-ca lo ri fic-va lue ga ses (e.g. ga si fi ca ti on of 
re fi ne ry re si du es or com bus ti on of coke oven
gas)

new 400
exis ting 800

Blast-fur na ce gas new 200
exis ting 800

New com bus ti on plant in re fi ne ri es (ave ra ge
of all new com bus ti on ins tal la ti ons)

>50 (to tal
re fi ne ry ca pa city)

600

Exis ting com bus ti on plant in re fi ne ri es (ave -
ra ge of all exis ting com bus ti on ins tal la ti ons)

1000

a In par ti cu lar, the li mit va lu es shall not apply to:

– Plant in which the pro ducts of com bus ti on are used for di rect he a ting, dry ing, or any ot her tre at ment of ob jects or
ma te ri als, e.g. re he a ting fur na ces, fur na ces for heat tre at ment;

– Post-com bus ti on plant, i.e. any tech ni cal ap pa ra tus de sig ned to pu ri fy the was te ga ses by com bus ti on that is not
ope ra ted as an in de pen dent com bus ti on plant;

– Fa ci li ti es for the re ge ne ra ti on of ca taly tic crac king ca talysts;

– Fa ci li ti es for the con ver si on of hyd ro gen sulp hi de into sulp hur;

– Re ac tors used in the che mi cal in dust ry;

– Coke bat te ry fur na ces;

– Cow pers;

– Was te in ci ne ra tors; and

– Plant po we red by di e sel, pet rol or gas en gi nes or by com bus ti on tur bi nes, ir res pec ti ve of the fuel used.
b The O2 re fe ren ce con tent is 6% for so lid fu els and 3% for ot hers.
c 400 with he a vy fuel oil S<0.25%.
d If an ins tal la ti on re a ches 300 mg/Nm3 SO2, it may be exemp ted from app lying the re mo val ef fi ci en cy.

10. Gas oil:

Table 2.
Limit values for the sulphur content of gas oil a

Sulp hur con tent (per cent by we ight)

Gas oil <0.2 af ter 1 July 2000
<0.1 af ter 1 Ja nu a ry 2008

a „Gas oil” me ans any pet ro le um pro duct wit hin HS 2710, or any pet ro le um pro duct which, by re a son of its
dis til la ti on li mits, falls wit hin the ca te go ry of midd le dis til la tes in ten ded for use as fuel and of which at le ast 85 per cent
by vo lu me, inc lu ding dis til la ti on los ses, dis tils at 350°C. Fu els used in on-ro ad and non-ro ad ve hic les and ag ri cul tu ral
trac tors are exc lu ded from this de fi ni ti on. Gas oil in ten ded for ma ri ne use is inc lu ded in the de fi ni ti on if it me ets the
desc rip ti on abo ve or it has a vis co sity or den sity fal ling wit hin the ran ges of vis co sity or den sity de fi ned for ma ri ne
dis til la tes in tab le I of ISO 8217 (1996).

11. Cla us plant: for plant that pro du ces more than 50 Mg of sulp hur a day:

(a) Sulp hur re co ve ry 99.5% for new plant;

(b) Sulp hur re co ve ry 97% for exis ting plant.
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12. Ti ta ni um di oxi de pro duc ti on: in new and exis ting ins tal la ti ons, dis char ges ari sing from di ges ti on and cal ci na ti on
steps in the ma nu fac tu re of ti ta ni um di oxi de shall be re du ced to a va lue of not more than 10 kg of SO2 equ i va lent per Mg
of ti ta ni um di oxi de pro du ced.

B. Canada

13. Li mit va lu es for cont rol ling emis si ons of sulp hur di oxi de from new sta ti o na ry so ur ces in the fol lo wing sta ti o na ry
so ur ce ca te go ry will be de ter mi ned on the ba sis of ava i lab le in for mat ion on cont rol tech no logy and le vels inc lu ding
li mit va lu es app li ed in ot her co unt ri es and the fol lo wing do cu ment: Ca na da Ga zet te, Part I. De part ment of
the En vi ron ment. Ther mal Po wer Ge ne ra ti on Emis si ons – Na ti o nal Gu i de li nes for New Sta ti o na ry So ur ces. May 15,
1993. pp. 1633–1638.

C. United States of America

14. Li mit va lu es for cont rol ling emis si ons of sulp hur di oxi de from new sta ti o na ry so ur ces in the fol lo wing sta ti o na ry
so ur ce ca te go ri es are spe ci fi ed in the fol lo wing do cu ments:

(a) Elect ric Uti lity Ste am Ge ne ra ting Units – 40 Code of Fe de ral Re gu lat ions (C.F.R.) Part 60, Sub part D, and
Sub part Da;

(b) In dust ri al-Com mer ci al-Ins ti tu ti o nal Ste am Ge ne ra ting Units – 40 C.F.R. Part 60, Sub part Db, and Sub part Dc;
(c) Sulp hu ric Acid Plants – 40 C.F.R. Part 60, Sub part H;
(d) Pet ro le um Re fi ne ri es – 40 C.F.R. Part 60, Sub part J;
(e) Pri ma ry Cop per Smel ters – 40 C.F.R. Part 60, Sub part P;
(f) Pri ma ry Zinc Smel ters – 40 C.F.R. Part 60, Sub part Q;
(g) Pri ma ry Lead Smel ters – 40 C.F.R. Part 60, Sub part R;
(h) Sta ti o na ry Gas Tur bi nes – 40 C.F.R. Part 60, Sub part GG;
(i) Ons ho re Na tu ral Gas Pro ces sing – 40 C.F.R. Part 60, Sub part LLL;
(j) Mu ni ci pal Was te Com bus tors – 40 C.F.R. Part 60, Sub part Ea, and Sub part Eb; and
(k) Hos pi tal/Me di cal/In fec ti o us Was te In ci ne ra tors – 40 C.F.R. Part 60, Sub part Ec.

Note:
1 Mo ni tor ing is to be un ders to od as an ove rall ac ti vity, comp ri sing me a su ring of emis si ons, mass ba lan cing, etc. It can 

be car ri ed out con ti nu o usly or dis con ti nu o usly.

Annex V

LIMIT VALUES FOR EMISSIONS OF NITROGEN OXIDES FROM STATIONARY SOURCES

1. Sec ti on A app li es to Par ti es ot her than Ca na da and the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, sec ti on B app li es to Ca na da and
sec ti on C app li es to the Uni ted Sta tes of Ame ri ca.

A. Parties other than Canada and the United States of America

2. For the pur po se of sec ti on A, li mit va lue me ans the qu an tity of a ga se o us subs tan ce con ta i ned in the was te ga ses
from an ins tal la ti on that is not to be ex ce e ded. Un less ot her wi se spe ci fi ed, it shall be cal cu la ted in terms of mass of
pol lu tant per vo lu me of the was te ga ses (exp res sed as mg/m3), as su ming stan dard con di ti ons for tem pe rat ure and
pres su re for dry gas (vo lu me at 273.15 K, 101.3 kPa). With re gard to the oxy gen con tent of ex ha ust gas, the va lu es gi ven
in the tab les be low for each so ur ce ca te go ry shall apply. Di lu ti on for the pur po se of lo we ring con cent ra ti ons of pol lu tants 
in was te ga ses is not per mit ted. Li mit va lu es ge ne rally add ress NO to get her with NO2, com monly na med NOx, exp res sed
as NO2. Start-up, shut down and ma in te nan ce of equ ip ment are exc lu ded.
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3. Emis si ons shall be mo ni to red1 in all ca ses. Comp li an ce with li mit va lu es shall be ver ifi ed. The met hods of
ve ri fi ca ti on can inc lu de con ti nu o us or dis con ti nu o us me a su re ments, type app ro val, or any ot her tech ni cally so und
met hod.

4. Samp ling and analy sis of pol lu tants, as well as re fe ren ce me a su re ment met hods to ca lib ra te any me a su re ment
sys tem, shall be car ri ed out in ac cor dan ce with the stan dards laid down by the Eu ro pe an Com mit tee for Stan dar di za ti on
(CEN) or by the In ter na ti o nal Or ga ni za ti on for Stan dar di za ti on (ISO). Whi le awa i ting the de ve lop ment of CEN or ISO
stan dards, na ti o nal stan dards shall apply.

5. Me a su re ments of emis si ons sho uld be car ri ed out con ti nu o usly when emis si ons of NOx ex ce ed 75 kg/h.

6. In the case of con ti nu o us me a su re ments, ex cept for exis ting com bus ti on plant co ve red in tab le 1, comp li an ce with
the emis si on stan dards is achi e ved if the cal cu la ted da ily mean va lu es do not ex ce ed the li mit va lue and if no ho urly va lue 
ex ce eds the li mit va lue by 100%.

7. In the case of con ti nu o us me a su re ments for exis ting com bus ti on plant co ve red in tab le 1, comp li an ce with the
emis si on stan dards is achi e ved if (a) none of the monthly mean va lu es ex ce eds the emis si on li mit va lu es; and (b) 95% of
all the 48-ho ur mean va lu es do not ex ce ed 110% of the emis si on li mit va lu es.

8. In the case of dis con ti nu o us me a su re ments, as a mi ni mum re qu i re ment, comp li an ce with the emis si on stan dards is
achi e ved if the mean va lue ba sed on an app rop ri a te num ber of me a su re ments un der rep re sen ta ti ve con di ti ons does not
ex ce ed the va lue of the emis si on stan dard.

9. Bo i lers and pro cess he a ters with a ra ted ther mal in put ex ce e ding 50 MWth:

Table 1.
Limit values for NOx emissions released from boilersa

Li mit va lue (mg/Nm3)b

So lid fu els, new ins tal la ti ons:
– Bo i lers 50–100 MWth

– Bo i lers 100–300 MWth

– Bo i lers >300 MWth

 400
 300
 200

So lid fu els, exis ting ins tal la ti ons:
– So lid in ge ne ral
– So lid with less than 10% vo la ti le com po unds

 650
1300

Li qu id fu els, new ins tal la ti ons:
– Bo i lers 50–100 MWth

– Bo i lers 100–300 MWth

– Bo i lers >300 MWth

 400
 300
 200

Li qu id fu els, exis ting ins tal la ti ons  450

Ga se o us fu els, new ins tal la ti ons:
Fuel: na tu ral gas
– Bo i lers 50–300 MWth

– Bo i lers >300 MWth

Fuel: all ot her ga ses

 150
 100
 200

Ga se o us fu els, exis ting ins tal la ti ons  350

a In par ti cu lar, the li mit va lu es shall not apply to:
– Plant in which the pro ducts of com bus ti on are used for di rect he a ting, dry ing, or any ot her tre at ment of ob jects or

ma te ri als, e.g. re he a ting fur na ces, fur na ces for heat tre at ment;
– Post-com bus ti on plant, i.e. any tech ni cal ap pa ra tus de sig ned to pu ri fy the was te ga ses by com bus ti on that is not

ope ra ted as an in de pen dent com bus ti on plant;
– Fa ci li ti es for the re ge ne ra ti on of ca taly tic crac king ca talysts;
– Fa ci li ti es for the con ver si on of hyd ro gen sulp hi de into sulp hur;
– Re ac tors used in the che mi cal in dust ry;
– Coke bat te ry fur na ces;
– Cow pers;
– Was te in ci ne ra tors; and
– Plant po we red by di e sel, pet rol or gas en gi nes or by com bus ti on tur bi nes, ir res pec ti ve of the fuel used.
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b The se va lu es do not apply to bo i lers run ning less than 500 ho urs a year. The O2 re fe ren ce con tent is 6% for so lid
fu els and 3% for ot hers.

10. Ons ho re com bus ti on tur bi nes with a ra ted ther mal in put ex ce e ding 50 MWth: the NOx li mit va lu es exp res sed in
mg/Nm3 (with an O2 con tent of 15%) are to be app li ed to a sing le tur bi ne. The li mit va lu es in tab le 2 apply only abo ve
70% load:

Table 2.
Limit values for NOx emissions released from onshore combustion turbines

>50 MWth (Ther mal in put at ISO con di ti ons) Li mit va lue (mg/Nm3)

New ins tal la ti ons, na tu ral gasa 50b

New ins tal la ti ons, li qu id fu elsc 120

Exis ting ins tal la ti ons, all fu elsd

– Na tu ral gas
– Li qu id

150
200

a Na tu ral gas is na tu rally oc cur ring met ha ne with not more than 20% (by vo lu me) of inerts and ot her cons ti tu ents.
b 75 mg/Nm3 if:

– Com bus ti on tur bi ne used in a com bi ned heat and po wer sys tem; or

– Com bus ti on tur bi ne dri ving comp res sor for pub lic gas grid supply.

For com bus ti on tur bi nes not fal ling into eit her of the abo ve ca te go ri es, but ha ving an ef fi ci en cy gre a ter than 35%,
de ter mi ned at ISO base load con di ti ons, the li mit va lue shall be 50*n/35 whe re n is the com bus ti on tur bi ne ef fi ci en cy
exp res sed as a per cen ta ge (and de ter mi ned at ISO base load con di ti ons).

c This li mit va lue app li es only to com bus ti on tur bi nes fi ring light and me di um dis til la tes.
d The li mit va lu es do not apply to com bus ti on tur bi nes run ning less than 150 ho urs a year.

11. Ce ment pro duc ti on:

Table 3.
Limit values for NOx emissions released from cement productiona

Li mit va lue (mg/Nm3)

New ins tal la ti ons (10% O2)
– Dry kilns
– Ot her kilns

500
800

Exis ting ins tal la ti ons (10% O2) 1200

a Ins tal la ti ons for the pro duc ti on of ce ment clin ker in ro ta ry kilns with a ca pa city >500 Mg/day or in ot her fur na ces
with a ca pa city >50 Mg/day.

12. Sta ti o na ry en gi nes:

Table 4.
Limit values for NOx emissions released

from new stationary engines

Ca pa city, tech ni que, fuel spe ci fi ca ti on Li mit va luea (mg/Nm3)

Spark ig ni ti on (= Otto) en gi nes, 4-stro ke, >1 MWth

– Le an-burn en gi nes
– All ot her en gi nes

250
500

Comp res si on ig ni ti on (= Di e sel) en gi nes, >5 MWth

– Fuel: na tu ral gas (jet ig ni ti on en gi nes)
– Fuel: he a vy fuel oil
– Fuel: di e sel oil or gas oil

500
600
500

a The se va lu es do not apply to en gi nes run ning less than 500 ho urs a year. The O2 re fe ren ce con tent is 5%.

11. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1581



13. Pro duc ti on and pro ces sing of me tals:

Table 5.
Limit values for NOx emissions released from primary iron and steel a production

Ca pa city, tech ni que, fuel spe ci fi ca ti on Li mit va lue (mg/Nm3)

New and exis ting sin ter plant 400

a Pro duc ti on and pro ces sing of me tals: me tal ore ro as ting or sin te ring ins tal la ti ons, ins tal la ti ons for the pro duc ti on of
pig iron or ste el (pri ma ry or se con da ry fu si on) inc lu ding con ti nu o us cas ting with a ca pa city ex ce e ding 2.5 Mg/hour,
ins tal la ti ons for the pro ces sing of fer ro us me tals (hot rol ling mills >20 Mg/hour of cru de ste el).

14. Nit ric acid pro duc ti on:

Table 6.
Limit values for NOx emissions released from nitric acid production excluding acid concentration units

Ca pa city, tech ni que, fuel spe ci fi ca ti on Li mit va lue (mg/Nm3)

– New ins tal la ti ons
– Exis ting ins tal la ti ons

350
450

B. Canada

15. Li mit va lu es for cont rol ling emis si ons of nit ro gen oxi des (NOx) from new sta ti o na ry so ur ces in the fol lo wing
sta ti o na ry so ur ce ca te go ri es will be de ter mi ned on the ba sis of ava i lab le in for mat ion on cont rol tech no logy and le vels
inc lu ding li mit va lu es app li ed in ot her co unt ri es and the fol lo wing do cu ments:

(a) Ca na di an Co un cil of Mi nis ters of the En vi ron ment (CCME). Na ti o nal Emis si on Gu i de li nes for Sta ti o na ry
Com bus ti on Tur bi nes. De cem ber 1992. PN1072;

(b) Ca na da Ga zet te, Part I. De part ment of the En vi ron ment. Ther mal Po wer Ge ne ra ti on Emis si ons – Na ti o nal
Gu i de li nes for New Sta ti o na ry So ur ces. May 15, 1993. pp. 1633–1638; and

(c) CME. Na ti o nal Emis si on Gu i de li nes for Ce ment Kilns. March 1998. PN1284.

C. United States of America

16. Li mit va lu es for cont rol ling emis si ons of NOx from new sta ti o na ry so ur ces in the fol lo wing sta ti o na ry so ur ce
ca te go ri es are spe ci fi ed in the fol lo wing do cu ments:

(a) Co al-fi red Uti lity Units – 40 Code of Fe de ral Re gu lat ions (C.F.R.) Part 76;

(b) Elect ric Uti lity Ste am Ge ne ra ting Units – 40 C.F.R. Part 60, Sub part D, and Sub part Da;

(c) In dust ri al-Com mer ci al-Ins ti tu ti o nal Ste am Ge ne ra ting Units – 40 C.F.R. Part 60, Sub part Db;

(d) Nit ric Acid Plants – 40 C.F.R. Part 60, Sub part G;

(e) Sta ti o na ry Gas Tur bi nes – 40 C.F.R. Part 60, Sub part GG;

(f) Mu ni ci pal Was te Com bus tors – 40 C.F.R. Part 60, Sub part Ea, and Sub part Eb; and

(g) Hos pi tal/Me di cal/In fec ti o us Was te In ci ne ra tors – 40 C.F.R. Part 60, Sub part Ec.

Note:

1 Mo ni tor ing is to be un ders to od as an ove rall ac ti vity, comp ri sing me a su ring of emis si ons, mass ba lan cing, etc. It can 
be car ri ed out con ti nu o usly or dis con ti nu o usly.
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Annex VI

LIMIT VALUES FOR EMISSIONS OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS FROM STATIONARY SOURCES

1. Sec ti on A app li es to Par ti es ot her than Ca na da and the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, sec ti on B app li es to Ca na da and
sec ti on C app li es to the Uni ted Sta tes of Ame ri ca.

A. Parties other than Canada
and the United States of America

2. This sec ti on of the pre sent an nex co vers the sta ti o na ry so ur ces of non-met ha ne vo la ti le or ga nic com po und
(NMVOC) emis si ons lis ted in pa rag raphs 8 to 21 be low. Ins tal la ti ons or parts of ins tal la ti ons for re se arch, de ve lop ment
and test ing of new pro ducts and pro ces ses are not co ve red. Thres hold va lu es are gi ven in the sec tor-spe ci fic tab les be low. 
They ge ne rally re fer to sol vent con sump ti on or emis si on mass flow. Whe re one ope ra tor car ri es out se ve ral ac ti vi ti es
fal ling un der the same sub he a ding at the same ins tal la ti on on the same site, the sol vent con sump ti on or emis si on mass
flow of such ac ti vi ti es are ad ded to get her. If no thres hold va lue is in di ca ted, the gi ven li mit va lue app li es to all the
ins tal la ti ons concerned.

3. For the pur po se of sec ti on A of the pre sent an nex:
(a) „Sto ra ge and dist ri bu ti on of pet rol” me ans the lo a ding of trucks, ra il way wa gons, bar ges and se a go ing ships at

de pots and mi ne ral oil re fi ne ry dis patch sta ti ons, exc lu ding ve hic le re fu el ling at ser vi ce sta ti ons co ve red by re le vant
do cu ments on mo bi le so ur ces;

(b) „Ad he si ve co a ting” me ans any pro cess in which an ad he si ve is app li ed to a sur fa ce, with the ex cep ti on of ad he si ve 
co a ting and la mi na ting as so ci a ted with prin ting pro ces ses and wood and plas tic la mi na ti on;

(c) „Wood and plas tic la mi na ti on” me ans any pro cess to ad he re to get her wood and/or plas tic to pro du ce la mi na ted
pro ducts;

(d) „Co a ting pro ces ses” me ans the app li ca ti on of me tal and plas tic sur fa ces to: pas sen ger cars, truck ca bins, trucks,
bu ses or wo o den sur fa ces and co vers any pro cess in which a sing le or mul tip le app li ca ti on of a con ti nu o us film of co a ting 
is laid onto:

(i) New ve hic les de fi ned (see be low) as ve hic les of ca te go ry M1 and of ca te go ry N1 in so far as they are co a ted at the
same ins tal la ti on as M1 ve hic les;

(ii) Truck ca bins, de fi ned as the ho u sing for the dri ver, and all in teg ra ted ho u sing for the tech ni cal equ ip ment of
ca te go ry N2 and N3 ve hic les;

(iii) Vans and trucks de fi ned as ca te go ry N1, N2 and N3 ve hic les, but exc lu ding truck ca bins;
(iv) Bu ses de fi ned as ca te go ry M2 and M3 ve hic les; and
(v) Ot her me tal lic and plas tic sur fa ces inc lu ding tho se of ae rop la nes, ships, tra ins, etc., wo o den sur fa ces, tex ti le,

fab ric, film and pa per sur fa ces.
This so ur ce ca te go ry does not inc lu de the co a ting of subst ra tes with me tals by elect rop ho re tic or che mi cal spray ing

tech ni qu es. If the co a ting pro cess inc lu des a step in which the same ar tic le is prin ted, that prin ting step is con si de red part
of the co a ting pro cess. Ho we ver, prin ting pro ces ses ope ra ted as a se pa ra te ac ti vity are not inc lu ded. In this de fi ni ti on:

– M1 ve hic les are tho se used for the car ri a ge of pas sen gers and comp ri sing not more than eight se ats in ad di ti on to the
dri ver’s seat;

– M2 ve hic les are tho se used for the car ri a ge of pas sen gers and comp ri sing more than eight se ats in ad di ti on to the
dri ver’s seat, and ha ving a ma xi mum mass not ex ce e ding 5 Mg;

– M3 ve hic les are tho se used for the car ri a ge of pas sen gers and comp ri sing more than eight se ats in ad di ti on to the
dri ver’s seat, and ha ving a ma xi mum mass ex ce e ding 5 Mg;

– N1 ve hic les are tho se used for the car ri a ge of go ods and ha ving a ma xi mum mass not ex ce e ding 3.5 Mg;
– N2 ve hic les are tho se used for the car ri a ge of go ods and ha ving a ma xi mum mass ex ce e ding 3.5 Mg but not

ex ce e ding 12 Mg;
– N3 ve hic les are tho se used for the car ri a ge of go ods and ha ving a ma xi mum mass ex ce e ding 12 Mg.
(e) „Coil co a ting” me ans any pro ces ses whe re co i led ste el, sta in less ste el, co a ted ste el, cop per al lo ys or alu mi ni um

strip is co a ted with eit her a film-for ming or la mi na te co a ting in a con ti nu o us pro cess;
(f) „Dry cle a ning” me ans any in dust ri al or com mer ci al pro cess using VOCs in an ins tal la ti on to cle an gar ments,

fur nis hings and si mi lar con su mer go ods with the ex cep ti on of the ma nu al re mo val of sta ins and spots in the tex ti le and
clot hing in dust ry;

(g) „Ma nu fac tu ring of co a tings, var nis hes, inks and ad he si ves” me ans the ma nu fac tu re of co a ting pre pa rat ions,
var nis hes, inks and ad he si ves, and of in ter me di a tes as far as they are pro du ced in the same ins tal la ti on by mi xing
pig ments, re sins and ad he si ve ma te ri als with or ga nic sol vents or ot her car ri ers. This ca te go ry also inc lu des dis per si on,
pre dis per si on, re a li za ti on of a cer ta in vis co sity or co lo ur and pac king the fi nal pro ducts in con ta i ners;
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(h) „Prin ting” me ans any pro cess of rep ro duc ti on of text and/or ima ges in which, with the use of an ima ge car ri er, ink
is trans fer red onto a sur fa ce and app li es to the fol lo wing subp ro ces ses:

(i) Fle xog rap hy: a prin ting pro cess using an ima ge car ri er of rub ber or elas tic pho to poly mers on which the prin ting
inks are abo ve the non-prin ting are as, using li qu id inks that dry thro ugh eva po ra ti on;

(ii) Heat set web off set: a web-fed prin ting pro cess using an ima ge car ri er in which the prin ting and non-prin ting are as 
are in the same pla ne, whe re web-fed me ans that the ma te ri al to be prin ted is fed to the ma chi ne from a reel as dis tinct
from se pa ra te she ets. The non-prin ting area is tre a ted to att ract wa ter and thus re ject ink. The prin ting area is tre a ted to
re ce i ve and trans mit ink to the sur fa ce to be prin ted. Eva po ra ti on ta kes pla ce in an oven whe re hot air is used to heat the
prin ted ma te ri al;

(iii) Pub li ca ti on ro tog ra vu re: ro tog ra vu re used for prin ting pa per for ma ga zi nes, bro chu res, ca ta lo gu es or si mi lar
pro ducts, using to lu e ne-ba sed inks;

(iv) Ro tog ra vu re: a prin ting pro cess using a cy lind ri cal ima ge car ri er in which the prin ting area is be low the
non-prin ting area, using li qu id inks that dry thro ugh eva po ra ti on. The re ces ses are fil led with ink and the surp lus is
cle a ned off the non-prin ting area be fo re the sur fa ce to be prin ted con tacts the cy lin der and lifts the ink from the re ces ses;

(v) Ro ta ry scre en prin ting: a web-fed prin ting pro cess in which the ink is pas sed onto the sur fa ce to be prin ted by
for cing it thro ugh a po ro us ima ge car ri er, in which the prin ting area is open and the non-prin ting area is se a led off, using
li qu id inks that dry only thro ugh eva po ra ti on. Web-fed me ans that the ma te ri al to be prin ted is fed to the ma chi ne from a
reel as dis tinct from se pa ra te she ets;

(vi) La mi na ting as so ci a ted to a prin ting pro cess: the ad he ring of two or more fle xib le ma te ri als to pro du ce la mi na tes; and
(vii) Var nis hing: a pro cess by which a var nish or an ad he si ve co a ting is app li ed to a fle xib le ma te ri al for the pur po se

of la ter se a ling the pac ka ging ma te ri al;
(i) „Ma nu fac tu ring of phar ma ce u ti cal pro ducts” me ans che mi cal synt he sis, fer men ta ti on, ext rac ti on, for mu lat ion and 

fi nis hing of phar ma ce u ti cal pro ducts and, whe re car ri ed out at the same site, the ma nu fac tu re of in ter me di a te pro ducts;
(j) „Con ver si on of na tu ral or synt he tic rub ber” me ans any pro cess of mi xing, crus hing, blen ding, ca len de ring,

ext ru ding and vul ca ni za ti on of na tu ral or synt he tic rub ber and ad di ti o nally pro ces ses for the pro ces sing of na tu ral or
synt he tic rub ber to de ri ve an end pro duct;

(k) „Sur fa ce cle a ning” me ans any pro cess ex cept dry cle a ning using or ga nic sol vents to re mo ve con ta mi na ti on from
the sur fa ce of ma te ri al, inc lu ding deg re a sing; a cle a ning pro cess con sis ting of more than one step be fo re or af ter any
ot her pro ces sing step is con si de red as one sur fa ce_cle a ning pro cess. The pro cess re fers to the cle a ning of the sur fa ce of
pro ducts and not to the cle a ning of pro cess equ ip ment;

(l) „Ext rac ti on of ve ge tab le oil and ani mal fat and re fi ning of ve ge tab le oil” me ans the ext rac ti on of ve ge tab le oil
from se eds and ot her ve ge tab le mat ter, the pro ces sing of dry re si du es to pro du ce ani mal feed, and the pu ri fi ca ti on of fats
and ve ge tab le oils de ri ved from se eds, ve ge tab le mat ter and/or ani mal mat ter;

(m) „Ve hic le re fi nis hing” me ans any in dust ri al or com mer ci al co a ting ac ti vity and as so ci a ted deg re a sing ac ti vi ti es
per for ming:

(i) The co a ting of road ve hic les, or part of them, car ri ed out as part of ve hic le re pa ir, con ser va ti on or de co ra ti on
out si de ma nu fac tu ring ins tal la ti ons, or

(ii) The ori gi nal co a ting of road ve hic les, or part of them, with re fi nis hing-type ma te ri als, whe re this is car ri ed out
away from the ori gi nal ma nu fac tu ring line, or

(iii) The co a ting of tra i lers (inc lu ding se mi-tra i lers);
(n) „Imp reg na ti on of wo o den sur fa ces” me ans any pro cess imp reg na ting tim ber with pre ser va ti ve; 
(o) „Stan dard con di ti ons” me ans a tem pe rat ure of 273.15 K and a pres su re of 101.3 kPa;
(p) „NMVOCs” comp ri se all or ga nic com po unds ex cept met ha ne which at 273.15 K show a va po ur pres su re of at

le ast 0.01 kPa or which show a com pa rab le vo la ti lity un der the gi ven app li ca ti on con di ti ons;
(q) „Was te gas” me ans the fi nal ga se o us dis char ge con ta i ning NMVOCs or ot her pol lu tants from a stack or from

emis si on aba te ment equ ip ment into air. The vo lu met ric flow ra tes shall be exp res sed in m3/h at stan dard con di ti ons;
(r) „Fu gi ti ve emis si on of NMVOCs” me ans any emis si on, not in was te ga ses, of NMVOC into air, soil and wa ter as

well as, un less ot her wi se sta ted, sol vents con ta i ned in any pro duct and inc lu des un cap tu red emis si ons of NMVOCs
re le a sed to the out si de en vi ron ment via win dows, do ors, vents and si mi lar ope nings. Fu gi ti ve li mit va lu es are cal cu la ted
on the ba sis of a sol vent ma na ge ment plan (see ap pen dix I to the pre sent an nex);

(s) „To tal emis si on of NMVOCs” me ans the sum of fu gi ti ve emis si on of NMVOCs and emis si on of NMVOCs in
was te ga ses;

(t) „In put” me ans the qu an tity of or ga nic sol vents and the ir qu an tity in pre pa rat ions used when car ry ing out a pro cess, 
inc lu ding the sol vents re cyc led in si de and out si de the ins tal la ti on, and which are co un ted eve ry time they are used to
car ry out the ac ti vity;

(u) „Li mit va lue” me ans the ma xi mum qu an tity of a ga se o us subs tan ce con ta i ned in the was te ga ses from an
ins tal la ti on which is not to be ex ce e ded du ring nor mal ope rat ion. Un less ot her wi se spe ci fi ed, it shall be cal cu la ted in
terms of mass of pol lu tant per vo lu me of the was te ga ses (exp res sed as mg C/Nm3 un less spe ci fi ed ot her wi se), as su ming
stan dard con di ti ons for tem pe rat ure and pres su re for dry gas. For sol vent-using ins tal la ti ons, li mit va lu es are gi ven as
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mass unit per cha rac te ris tic unit of the res pec ti ve ac ti vity. Gas vo lu mes that are ad ded to the was te gas for co o ling or
di lu ti on pur po ses shall not be con si de red when de ter mi ning the mass con cent ra ti on of the pol lu tant in the was te gas.
Li mit va lu es ge ne rally add ress all vo la ti le or ga nic com po unds ex cept met ha ne (no furt her dis tinc ti on is made, e.g. in
terms of re ac ti vity or toxicity);

(v) „Nor mal ope rat ion” me ans all pe ri ods of ope rat ion ex cept start-up and shut down ope rat ions and ma in te nan ce of
equ ip ment;

(w) „Subs tan ces harm ful to hu man he alth” are sub di vi ded into two ca te go ri es:
(i) Ha lo ge na ted VOCs that have pos sib le risk of ir re ver sib le ef fects; or
(ii) Ha zar do us subs tan ces that are car ci no gens, mu ta gens or to xic to rep ro duc ti on or that may ca u se can cer, may ca u se

he ri tab le ge ne tic da ma ge, may ca u se can cer by in ha la ti on, may im pa ir fer ti lity or may ca u se harm to the un born child.

4. The fol lo wing re qu i re ments shall be sa tis fi ed:
(a) Emis si ons of NMVOCs shall be mo ni to red1 and comp li an ce with li mit va lu es shall be ver ifi ed. The met hods of

ve ri fi ca ti on may inc lu de con ti nu o us or dis con ti nu o us me a su re ments, type app ro val, or any ot her tech ni cally so und
met hod; furt her mo re, they shall be eco no mi cally vi ab le;

(b) The con cent ra ti ons of air pol lu tants in gas-car ry ing ducts shall be me a su red in a rep re sen ta ti ve way. Samp ling and 
analy sis of all pol lu tants, as well as re fe ren ce me a su re ment met hods to ca lib ra te any me a su re ment sys tem, shall be
car ri ed out ac cor ding to the stan dards laid down by the Eu ro pe an Com mit tee for Stan dar di za ti on (CEN) or by the
In ter na ti o nal Or ga ni za ti on for Stan dar di za ti on (ISO). Whi le awa i ting the de ve lop ment of CEN or ISO stan dards,
na ti o nal stan dards shall apply;

(c) If me a su re ments of emis si ons of NMVOCs are re qu i red, they sho uld be car ri ed out con ti nu o usly if emis si ons of
NMVOCs ex ce ed 10 kg of to tal or ga nic car bon (TOC)/h in the ex ha ust duct downst re am from an emis si on re duc ti on
ins tal la ti on and the ho urs of ope rat ion ex ce ed 200 ho urs a year. For all ot her ins tal la ti ons, dis con ti nu o us me a su re ment is
re qu i red as a mi ni mum. For the app ro val of comp li an ce, own app ro a ches may be used pro vi ded that they re sult in equ al
strin gen cy;

(d) In the case of continuous measurements, as a minimum requirement, compliance with the emission standards is
achieved if the daily mean does not exceed the limit value during normal operation and no hourly average exceeds the
limit values by 150%. For the approval of compliance, own approaches may be used provided that they result in equal
stringency;

(e) In the case of discontinuous measurements, as a minimum requirement, compliance with the emission standards is
achieved if the mean value of all readings does not exceed the limit value and no hourly mean exceeds the limit value by
150%. For the approval of compliance, own approaches may be used provided that they result in equal stringency;

(f) All appropriate precautions shall be taken to minimize emissions of NMVOCs during start-up and shutdown, and
in case of deviations from normal operation; and

(g) Measurements are not required if end-of-pipe abatement equipment is not needed to comply with the limit values
below and it can be shown that limit values are not exceeded.

5. The following limit values should be applied for waste gases, unless stated otherwise below:
(a) 20 mg substance/m3 for discharges of halogenated volatile organic compounds (which are assigned the risk

phrase: possible risk of irreversible effects), where the mass flow of the sum of the considered compounds is greater than
or equal to 100 g/h; and

(b) 2 mg/m3 (expressed as the mass sum of individual compounds) for discharges of volatile organic compounds
(which are assigned the following risk phrases: may cause cancer, heritable genetic damage, cancer by inhalation or harm 
to the unborn child; may impair fertility), where the mass flow of the sum of the considered compounds is greater than or
equal to 10 g/h.

6. For the source categories listed in paragraphs 9 to 21 below, the following revisions are relevant:
(a) Instead of applying the limit values for installations set out below, the operators of the respective installations may 

be allowed to use a reduction scheme (see appendix II to the present annex). The purpose of a reduction scheme is to give
the operator the possibility to achieve by other means emission reductions equivalent to those achieved if given limit
values were to be applied; and

(b) For fugitive emissions of NMVOCs, the fugitive emission values set out below shall be applied as a limit value.
However, where it is demonstrated to the satisfaction of the competent authority that for an individual installation this
value is not technically and economically feasible, the competent authority may exempt that installation provided that
significant risks to human health or the environment are not expected. For each derogation, the operator must
demonstrate to the satisfaction of the competent authority that the best available technique is used.

7. The limit values for VOC emissions for the source categories defined in paragraph 3 shall be as specified in
paragraphs 8 to 21 below.
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8. Storage and distribution of petrol:

Table 1.
Limit values for VOC emissions released from the storage and distribution of petrol, excluding

the loading of seagoing ships

Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on Thres hold va lu es Li mit va lue

Va po ur re co ve ry unit ser ving sto ra ge and dist ri bu ti on
 facilities at re fi ne ry tank farms or ter mi nals

5000 m3 pet rol
thro ugh put an nu ally

10 g VOC/Nm3

inc lu ding met ha ne

Note: The vapour displaced by the filling of petrol storage tanks shall be displaced either into other storage tanks or
into abatement equipment meeting the limit values in the table above.

9. Adhesive coating:

Table 2.
Limit values for NMVOC emissions released from adhesive coating

Ca pa city, tech ni que,
furt her spe ci fi ca ti on

Thres hold va lue for sol vent
con sump ti on

(Mg/year)
Li mit va lue

Li mit va lue for fu gi ti ve
 emissions of NMVOCs

(% of sol vent
in put)

Fo ot we ar ma nu fac tu re; new and exis ting ins -
tal la ti ons

>5 25 g sol vent
per pair

Ot her ad he si ve co a ting, ex cept fo ot we ar; new 
and exis ting ins tal la ti ons

5–15 50a mg 
C/Nm3

25

>15 50a mg
C/Nm3

20

a If techniques are used which allow reuse of recovered solvent, the limit value shall be 150 mg C/Nm3.

10. Wood and plastic lamination:

Table 3.
Limit values for NMVOC emissions released from wood and plastic lamination

Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on
Thres hold va lue for sol vent con sump ti on

(Mg/year)
Li mit va lue for to tal emis si ons of NMVOCs

Wood and plas tic la mi na ting; new
and exis ting ins tal la ti ons

>5 30 g NMVOC/m2

11. Coating processes (metal and plastic surfaces in passenger cars, truck cabins, trucks, buses, wooden surfaces):

Table 4.
Limit values for NMVOC emissions released from coating processes in the car industry

Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on
Thres hold va lue for sol vent con sump ti on

(Mg/year)a
Li mit va lueb for

to tal emis si ons of NMVOCs

New ins tal la ti ons, car co a ting
(M1, M2)

>15
(and >5,000 co a ted items

a year)

45 g NMVOC/m2 or
1.3 kg/item and

33 g NMVOC/m2

Exis ting ins tal la ti ons, car co a ting
(M1, M2)

>15
(and >5,000 co a ted items

a year)

60 g NMVOC/m2 or 1.9 kg/item 
and

41 g NMVOC/m2

New and exis ting ins tal la ti ons, car co a ting
(M1, M2)

>15 (5,000 co a ted mo no co qu es
or >3,500 co a ted chas sis a year)

90 g NMVOC/m2

or 1.5 kg/item and
70 g NMVOC/m2

New ins tal la ti ons, co a ting of new truck ca bins
(N1, N2, N3)

>15 (5,000 co a ted items a year) 65 g NMVOC/m2
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Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on
Thres hold va lue for sol vent con sump ti on

(Mg/year)a
Li mit va lueb for

to tal emis si ons of NMVOCs

New ins tal la ti ons, co a ting of new truck ca bins
(N1, N2, N3)

>15 (>5,000 co a ted items
a year)

55 g NMVOC/m2

Exis ting ins tal la ti ons, co a ting of new truck
ca bins (N1, N2, N3)

>15 (5,000 co a ted items a year) 85 g NMVOC/m2

Exis ting ins tal la ti ons, co a ting of new truck
ca bins (N1, N2, N3)

>15 (>5,000 co a ted items
a year)

75 g NMVOC/m2

New ins tal la ti ons, co a ting of new trucks and
vans (wit ho ut ca bin) (N1, N2, N3)

>15 (2,500 co a ted items a year) 90 g NMVOC/m2

New ins tal la ti ons, co a ting of new trucks and
vans (wit ho ut ca bin) (N1, N2, N3)

>15 (>2,500 co a ted items
a year)

70 g NMVOC/m2

Exis ting ins tal la ti ons, co a ting of new trucks and
vans (wit ho ut ca bin) (N1, N2, N3)

>15 (2,500 co a ted items a year) 120 g NMVOC/m2

Exis ting ins tal la ti ons, co a ting of new trucks and
vans (wit ho ut ca bin) (N1, N2, N3)

>15 (>2,500 co a ted items
a year)

90 g NMVOC/m2

New ins tal la ti ons, co a ting of new bu ses (M3) >15 (2,000 co a ted items a year) 210 g NMVOC/m2

New ins tal la ti ons, co a ting of new bu ses (M3) >15 (>2,000 co a ted items
a year)

150 g NMVOC/m2

Exis ting ins tal la ti ons, co a ting of new bu ses (M3) >15 (2,000 co a ted items a year) 290 g NMVOC/m2

Exis ting ins tal la ti ons, co a ting of new bu ses (M3) >15 (>2,000 co a ted items
a year)

225 g NMVOC/m2

a For a solvent consumption 15 Mg a year (coating of cars), table 14 on car refinishing applies.
b The total limit values are expressed in terms of mass of solvent (g) emitted in relation to the surface area of product

(m2). The surface area of the product is defined as the surface area calculated from the total electrophoretic coating area
and the surface area of any parts that might be added in successive phases of the coating process which are coated with
the same coatings. The surface of the electrophoretic coating area is calculated using the formula: (2 × total weight of
product shell): (average thickness of metal sheet × density of metal sheet).

Table 5.
Limit values for NMVOC emissions released from coating processes in various industrial sectors

Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on
Thres hold va lue

for sol vent con sump ti on
(Mg/year)

Li mit va lue
Li mit va lue for fu gi ti ve emis si on

of NMVOCs
(% of sol vent in put)

New and exis ting ins tal la ti ons: ot her co a -
ting, incl. me tal, plas tics, tex ti le, fab ric,
foil and pa per (excl. web scre en prin ting
for tex ti les, see prin ting)

5–15 100a, b mg C/Nm3 25b

>15 50/75b, c, d

mg C/Nm3
20b

New and exis ting ins tal la ti ons: wood co -
a ting

15–25 100a mg C/Nm3 25

>25 50/75c mg C/Nm3 20

a Limit value applies to coating applications and drying processes operated under contained conditions.
b If contained coating conditions are not possible (boat construction, aircraft coating, etc.), installations may be

granted exemption from these values. The reduction scheme of paragraph 6 (a) is then to be used, unless it is
demonstrated to the satisfaction of the competent authority that this option is not technically and economically feasible.
In this case, the operator must demonstrate to the satisfaction of the competent authority that the best available technique
is used.

c The first value applies to drying processes, the second to coating application processes.
d If, for textile coating, techniques are used which allow reuse of recovered solvents, the limit value shall be 150 mg

C/Nm3 for drying and coating together.
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12. Coil coating:

Table 6.
Limit values for NMVOC emissions released from coil coating

Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on
Thres hold va lue

for sol vent con sump ti on
(Mg/year)

Li mit va lue
(mg C/Nm3)

Li mit va lue for fu gi ti ve emis si ons
of NMVOCs

(% of sol vent in put)

New ins tal la ti ons >25 50a 5

Exis ting ins tal la ti ons >25 50a 10

a If techniques are used which allow reuse of recovered solvent, the limit value shall be 150 mg C/Nm3.

13. Dry cleaning:

Table 7.
Limit values for NMVOC emissions released from dry cleaning

Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on
Thres hold va lue

for sol vent con sump ti on
(Mg/year)

Li mit value

New and exis ting ins tal la ti ons 0 20 g NMVOC/kga

a Limit value for total emissions of NMVOCs calculated as mass of emitted solvent per mass of cleaned and dried
product.

14. Manufacturing of coatings, varnishes, inks and adhesives:

Table 8.
Limit values for NMVOC emissions released from manufacturing of coatings, varnishes, inks and adhesives

Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on
Thres hold va lue

for sol vent con sump ti on
(Mg/year)

Li mit va lue
(mg C/Nm3)

Li mit va lue for fu gi ti ve emis si ons
of NMVOCs

(% of sol vent in put)

New and exis ting ins tal la ti ons 100–1,000 150a 5a, c

>1,000 150b 3b, c

a A total limit value of 5% of solvent input may be applied instead of using the waste gas concentration limit and the
limit value for fugitive emissions of NMVOCs.

b A total limit value of 3% of solvent input may be applied instead of using the waste gas concentration limit and the
limit value for fugitive emissions of NMVOCs.

c The fugitive limit value does not include solvents sold as part of a preparation in a sealed container. 

15. Printing (flexography, heat set web offset, publication rotogravure etc.):

Table 9.
Limit values for NMVOC emissions released from printing processes

Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on
Thres hold va lue

for sol vent con sump ti on
(Mg/year)

Li mit va lue
(mg C/Nm3)

Li mit va lue for fu gi ti ve emis si ons
of NMVOCs

(% of sol vent in put)

New and exis ting ins tal la ti ons:
heat set web off set

15–25 100 30a

>25 20 30a

New ins tal la ti ons:
pub li ca ti on ro tog ra vu re

>25 75 10

Exis ting ins tal la ti ons:
pub li ca ti on ro tog ra vu re

>25 75 15

New and exis ting ins tal la ti ons: ot her
 rotogravure, fle xog rap hy, ro ta ry scre en
prin ting, la mi na ti on and var nis hing units

15–25 100 25

>25 100 20
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Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on
Thres hold va lue

for sol vent con sump ti on
(Mg/year)

Li mit va lue
(mg C/Nm3)

Li mit va lue for fu gi ti ve emis si ons
of NMVOCs

(% of sol vent in put)

New and exis ting ins tal la ti ons: ro ta ry
scre en prin ting on tex ti les, pa per bo ard

>30 100 20

a Solvent residue in finished products is not to be considered as part of the fugitive emissions of NMVOCs.

16. Manufacturing of pharmaceutical products:

Table 10.
Limit values for NMVOC emissions released from manufacturing of pharmaceutical products

Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on
Thres hold va lue

for sol vent con sump ti on
(Mg/year)

Li mit va lue
(mg C/Nm3)

Li mit va lue for fu gi ti ve emis si ons
of NMVOCs

(% of sol vent in put)

New ins tal la ti ons >50 20a, b 5b, d

Exis ting ins tal la ti ons >50 20a, c 15c, d

a If techniques are used which allow reuse of recovered solvents, the limit value shall be 150 mg C/Nm3.
b A total limit value of 5% of solvent input may be applied instead of using the waste gas concentration limit and the

limit value for fugitive emissions of NMVOCs.
c A total limit value of 15% of solvent input may be applied instead of using the waste gas concentration limit and the

limit value for fugitive emissions of NMVOCs.
d The fugitive limit value does not include solvents sold as part of a coatings preparation in a sealed container.

17. Conversion of natural or synthetic rubber:

Table 11.
Limit values for NMVOC emission released from conversion of natural or synthetic rubber

Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on
Thres hold va lue

for sol vent con sump ti on
(Mg/year)

Li mit va lue
(mg C/Nm3)

Li mit va lue for fu gi ti ve emis si ons
of NMVOCs

(% of sol vent in put)

New and exis ting ins tal la ti ons:
con ver si on of na tu ral or synt he tic rub ber

>15 20a, b 25a, c

a A total limit value of 25% of solvent input may be applied instead of using the waste gas concentration limit and the
limit value for fugitive emissions of NMVOCs.

b If techniques are used which allow reuse of recovered solvent, the limit value shall be 150 mg C/Nm3.
c The fugitive limit does not include solvents sold as part of a preparation in a sealed container.

18. Surface cleaning:

Table 12.
Limit values for NMVOC emissions released from surface cleaning

Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on
Thres hold va lue

for sol vent con sump ti on
(Mg/year)

Li mit va lue
Li mit va lue for fu gi ti ve emis si ons

of NMVOCs
(% of sol vent in put)

New and exis ting ins tal la ti ons: sur fa ce
cle a ning using subs tan ces ment io ned
in pa rag raph 3 (w)

1–5 20 mg
com po und/Nm3

15

>5 20 mg
com po und/Nm3

10

New and exis ting ins tal la ti ons:
ot her sur fa ce cle a ning

2–10 75 mg C/Nm3a 20a

>10 75 mg C/Nm3a 15a

a Installations which demonstrate to the competent authority that the average organic solvent content of all cleaning
material used does not exceed 30% w/w are exempt from applying these values.
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19. Vegetable oil and animal fat extraction and vegetable oil refining processes:

Table 13.
Limit values for NMVOC emissions released from extraction of vegetable and animal fat and refining of vegetable oil

Ca pa city, tech ni que,
furt her spe ci fi ca ti on

Thres hold va lue for
sol vent con sump ti on

(Mg/year)

To tal li mit va lue
(kg/Mg)

New and exis ting
ins tal la ti ons

>10 Ani mal fat:
Cas tor:
Rape seed:
Sunf lo wer seed:
Soya be ans (nor mal crush):
Soya be ans (whi te fla kes):
Ot her se eds and ve ge tab le
ma te ri al:
All frac ti o na ti on pro ces ses,
excl. de gum mingb:
De gum ming:

1.5
3.0
1.0
1.0
0.8
1.2

3.0a

1.5
4.0

a Limit values for total emissions of NMVOCs from installations treating single batches of seeds or other vegetable
material shall be set case by case by the competent authorities on the basis of the best available technologies.

b The removal of gum from the oil.

20. Vehicle refinishing:

Table 14.
Limit values for NMVOC emissions released from vehicle refinishing

Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on
Thres hold va lue

for sol vent con sump ti on
(Mg/year)

Li mit va lue
(mg C/Nm3)

Li mit va lue for fu gi ti ve emis si ons
of NMVOCs

(% of sol vent in put)

New and exis ting ins tal la ti ons >0.5 50a 25

a Compliance with limit values to be proven by 15-minute average measurements.

21. Impregnation of wooden surfaces:

Table 15.
Limit values for NMVOC emissions released from impregnation of wooden surfaces

Ca pa city, tech ni que, furt her spe ci fi ca ti on
Thres hold va lue

for sol vent con sump ti on
(Mg/year)

Li mit va lue
(mg C/Nm3)

Li mit va lue for fu gi ti ve emis si ons
of NMVOCs

(% of sol vent in put)

New and exis ting ins tal la ti ons >25 100a, b 45b

a Does not apply to impregnation with creosote.
b A total limit value of 11 kg solvent/m3 of wood treated may be applied instead of using the waste gas concentration

limit and the limit value for fugitive emissions of NMVOCs.

B. Canada

22. Limit values for controlling emissions of volatile organic compounds (VOCs) from new stationary sources in the
following stationary source categories will be determined on the basis of available information on control technology
and levels, including limit values applied in other countries, and the following documents:

(a) Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME). Environmental Code of Practice for the Reduction of 
Solvent Emissions from Dry Cleaning Facilities. December 1992. PN1053;

(b) CCME. Environmental Guideline for the Control of Volatile Organic Compounds Process Emissions from New
Organic Chemical Operations. September 1993. PN1108;
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(c) CCME. Environmental Code of Practice for the Measurement and Control of Fugitive VOC Emissions from
Equipment Leaks. October 1993. PN1106;

(d) CCME. A Program to Reduce Volatile Organic Compound Emissions by 40 Percent from Adhesives and
Sealants. March 1994. PN1116;

(e) CCME. A Plan to Reduce Volatile Organic Compound Emissions by 20 Percent from Consumer Surface
Coatings. March 1994. PN1114;

(f) CCME. Environmental Guidelines for Controlling Emissions of Volatile Organic Compounds from Aboveground 
Storage Tanks. June 1995. PN1180;

(g) CCME. Environmental Code of Practice for Vapour Recovery during Vehicle Refueling at Service Stations and
Other Gasoline Dispersing Facilities. (Stage II) April 1995. PN1184;

(h) CCME. Environmental Code of Practice for the Reduction of Solvent Emissions from Commercial and Industrial
Degreasing Facilities. June 1995. PN1182;

(i) CCME. New Source Performance Standards and Guidelines for the Reduction of Volatile Organic Compound
Emissions from Canadian Automotive Original Equipment Manufacturer (OEM) Coating Facilities. August 1995.
PN1234;

(j) CCME. Environmental Guideline for the Reduction of Volatile Organic Compound Emissions from the Plastics
Processing Industry. July 1997. PN1276; and

(k) CCME. National Standards for the Volatile Organic Compound Content of Canadian Commercial/Industrial
Surface Coating Products – Automotive Refinishing. August 1997. PN1288.

C. United States of America

23. Limit values for controlling emissions of VOCs from new stationary sources in the following stationary source
categories are specified in the following documents:

(a) Storage Vessels for Petroleum Liquids – 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Part 60, Subpart K, and
Subpart Ka;

(b) Storage Vessels for Volatile Organic Liquids – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Kb;
(c) Petroleum Refineries – 40 C.F.R. Part 60, Subpart J;
(d) Surface Coating of Metal Furniture – 40 C.F.R. Part 60, Subpart EE;
(e) Surface Coating for Automobile and Light Duty Trucks – 40 C.F.R. Part 60, Subpart MM;
(f) Publication Rotogravure Printing – 40 C.F.R. Part 60, Subpart QQ;
(g) Pressure Sensitive Tape and Label Surface Coating Operations – 40 C.F.R. Part 60, Sub part RR;
(h) Large Appliance, Metal Coil and Beverage Can Surface Coating – 40 C.F.R. Part 60, Subpart SS, Subpart TT and

Subpart WW;
(i) Bulk Gasoline Terminals – 40 C.F.R. Part 60, Subpart XX;
(j) Rubber Tire Manufacturing – 40 C.F.R. Part 60, Subpart BBB;
(k) Polymer Manufacturing – 40 C.F.R. Part 60, Subpart DDD;
(l) Flexible Vinyl and Urethane Coating and Printing – 40 C.F.R. Part 60, Subpart FFF;
(m) Petroleum Refinery Equipment Leaks and Wastewater Systems – 40 C.F.R. Part 60, Subpart GGG and Subpart

QQQ;
(n) Synthetic Fiber Production – 40 C.F.R. Part 60, Subpart HHH;
(o) Petroleum Dry Cleaners – 40 C.F.R. Part 60, Subpart JJJ;
(p) Onshore Natural Gas Processing Plants – 40 C.F.R. Part 60, Subpart KKK;
(q) SOCMI Equipment Leaks, Air Oxidation Units, Distillation Operations and Reactor Processes – 40 C.F.R.

Part 60, Subpart VV, Subpart III, Subpart NNN and Subpart RRR;
(r) Magnetic Tape Coating – 40 C.F.R. Part 60, Subpart SSS;
(s) Industrial Surface Coatings – 40 C.F.R. Part 60, Subpart TTT; and
(t) Polymeric Coatings of Supporting Substrates Facilities – 40 C.F.R. Part 60, Subpart VVV.

Note:
1 Monitoring is to be understood as an overall activity, comprising measuring of emissions, mass balancing, etc. It can 

be carried out continuously or discontinuously.
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Appendix I

SOLVENT MANAGEMENT PLAN

Introduction

1. This appendix to the annex on limit values for emissions of non-methane volatile organic compounds (NMVOCs)
from stationary sources provides guidance on carrying out a solvent management plan. It identifies the principles to be
applied (para. 2), provides a framework for the mass balance (para. 3) and provides an indication of the requirements for
verification of compliance (para. 4).

Principles

2. The solvent management plan serves the following purposes:
(a) Verification of compliance, as specified in the annex; and
(b) Iden ti fi ca ti on of fut ure re duc ti on op ti ons.

De fi ni ti ons

3. The following definitions provide a framework for the mass balance exercise:
(a) Inputs of organic solvents:
I1. The quantity of organic solvents or their quantity in preparations purchased that are used as input into the process

in the time frame over which the mass balance is being calculated.
I2. The quantity of organic solvents or their quantity in preparations recovered and reused as solvent input into the

process. (The recycled solvent is counted every time it is used to carry out the activity.)
(b) Outputs of organic solvents:
O1. Emission of NMVOCs in waste gases.
O2. Organic solvents lost in water, if appropriate taking into account waste-water treatment when calculating O5.
O3. The quantity of organic solvents that remains as contamination or residue in output of products from the process.
O4. Uncaptured emissions of organic solvents to air. This includes the general ventilation of rooms, where air is

released to the outside environment via windows, doors, vents and similar openings.
O5. Organic solvents and/or organic compounds lost due to chemical or physical reactions (including, for example,

those that are destroyed, e.g. by incineration or other waste-gas or waste-water treatments, or captured, e.g. by
adsorption, as long as they are not counted under O6, O7 or O8).

O6. Organic solvents contained in collected waste.
O7. Organic solvents, or organic solvents contained in preparations, that are sold or are intended to be sold as

a commercially valuable product.
O8. Organic solvents contained in preparations recovered for reuse but not as input into the process, as long as they are 

not counted under O7.
O9. Organic solvents released in other ways.

Guidance on use of the solvent management plan for verification of compliance

4. The use of the solvent management plan will be determined by the particular requirement which is to be verified, as
follows:

(a) Verification of compliance with the reduction option mentioned in paragraph 6 (a) of the annex, with a total limit
value expressed in solvent emissions per unit product, or as otherwise stated in the annex.

(i) For all activities using the reduction option mentioned in paragraph 6 (a) of the annex, the solvent management
plan should be put into effect annually to determine consumption. Consumption can be calculated by means of the
following equation: 

C = I1–O8

A parallel exercise should also be undertaken to determine solids used in coating in order to derive the annual
reference emission and the target emission each year;

(ii) For assessing compliance with a total limit value expressed in solvent emissions per unit product or as otherwise
stated in the annex, the solvent management plan should be put into effect annually to determine emission of NMVOCs.
Emission of NMVOCs can be calculated by means of the following equation:

E = F+O1
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Where F is the fugitive emission of NMVOC as defined in subparagraph (b) (i) below. The emission figure should be
divided by the relevant product parameter;

(b) Determination of fugitive emission of NMVOCs for comparison with fugitive emission values in the annex:

(i) Methodology: The fugitive emission of NMVOC can be calculated by means of the following equation:

F = I1–O1–O5–O6–O7–O8

or

F = O2+O3+O4+O9

This quantity can be determined by direct measurement of the quantities. Alternatively, an equivalent calculation can
be made by other means, for instance by using the capture efficiency of the process.

The fugitive emission value is expressed as a proportion of the input, which can be calculated by means of the
following equation:

I = I1+I2

(ii) Frequency: Fugitive emission of NMVOCs can be determined by a short but comprehensive set of measurements. 
This need not to be done again until the equipment is modified.

Appendix II

REDUCTION SCHEME

Prin cip les

1. The pur po se of the re duc ti on sche me is to al low the ope ra tor the pos si bi lity to achi e ve by ot her me ans emis si on
re duc ti ons equ i va lent to tho se achi e ved if the li mit va lu es were to be app li ed. To that end the ope ra tor may use any
re duc ti on sche me spe ci ally de sig ned for his ins tal la ti on, pro vi ded that in the end an equ i va lent emis si on re duc ti on is
achi e ved. Par ti es shall re port on prog ress in achi e ving the same emis si on re duc ti on, including experience with the
application of the reduction scheme.

Practice

2. If applying coatings, varnishes, adhesives or inks, the following scheme can be used. Where it is inappropriate, the
competent authority may allow an operator to apply any alternative exemption scheme which it is satisfied fulfils the
principles outlined here. The design of the scheme takes into account the following facts:

(a) Where substitutes containing little or no solvent are still under development, a time extension must be given to the
operator to implement his emission reduction plans;

(b) The reference point for emission reductions should correspond as closely as possible to the emissions that would
have resulted had no reduction action been taken.

3. The following scheme shall operate for installations for which a constant solid content of product can be assumed
and used to define the reference point for emission reductions:

(a) The operator shall forward an emission reduction plan which includes in particular decreases in the average
solvent content of the total input and/or increased efficiency in the use of solids to achieve a reduction of the total
emissions from the installation to a given percentage of annual reference emissions, termed the target emission. This
must be done in the following time frame:
 

Time pe ri od Ma xi mum al lo wed to tal an nu al
emis si onsNew ins tal la ti ons Exis ting ins tal la ti ons

By 31. 10. 2001. By 31. 10. 2005. Tar get emis si on × 1.5

By 31. 10. 2004. By 31. 10. 2007. Tar get emis si on

(b) The annual reference emission is calculated as follows:
(i) The to tal mass of so lids in the qu an tity of co a ting and/or ink, var nish or ad he si ve con su med in a year is de ter mi ned. 

So lids are all ma te ri als in co a tings, inks, var nis hes and ad he si ves that be co me so lid once the wa ter or the vo la ti le or ga nic
compounds are evaporated;
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(ii) The annual reference emissions are calculated by multiplying the mass determined as in subparagraph (i) by the
appropriate factor listed in the table below. The competent authorities may adjust these factors for individual
installations to reflect documented increased efficiency in the use of solids.

Ac ti vity
Mul tip li ca ti on fac tor for use

in sub pa rag raph (b) (ii)

Ro tog ra vu re prin ting; fle xog rap hy prin ting;
 laminating as part of a prin ting ac ti vity; prin ting;
var nis hing as part of a prin ting ac ti vity; wood
 coating; co a ting of tex ti les, fab ric, film or pa per;
 adhesive co a ting

4  

Coil co a ting; ve hic le re fi nis hing 3  

Food con tact co a ting; ae ros pa ce co a ting 2.33

Ot her co a tings and ro ta ry scre en prin ting 1.5 

(iii) The target emission is equal to the annual reference emission multiplied by a percentage equal to:

– (The fugitive emission value + 15), for installations in the following sectors:

 = Vehicle coating (solvent consumption < 15 Mg/year) and vehicle refinishing; 

 = Metal, plastic, textile, fabric, film and paper coating (solvent consumption between 5 and 15 Mg/year); 

 = Coating of wooden surfaces (solvent consumption between 15 and 25 Mg/year).

– (The fugitive emission value + 5) for all other installations;

(iv) Compliance is achieved if the actual solvent emission determined from the solvent management plan is less than
or equal to the target emission.

Annex VII

TIMESCALES UNDER ARTICLE 3

1. The timescales for the application of the limit values referred to in article 3, paragraphs 2 and 3, shall be:

(a) For new sta ti o na ry so ur ces, one year af ter the date of ent ry into for ce of the pre sent Pro to col for the Party in
qu es ti on; and

(b) For existing stationary sources:
(i) In the case of a Party that is not a country with an economy in transition, one year after the date of entry into force of 

the present Protocol or 31 December 2007, whichever is the later; and
(ii) In the case of a Party that is a country with an economy in transition, eight years after the entry into force of the

present Protocol.

2. The timescales for the application of the limit values for fuels and new mobile sources referred to in article 3,
paragraph 5, and the limit values for gas oil referred to in annex IV, table 2, shall be:

(i) In the case of a Party that is not a country with an economy in transition, the date of entry into force of the present
Protocol or the dates associated with the measures specified in annex VIII and with the limit values specified in annex IV, 
table 2, whichever is the later; and

(ii) In the case of a Party that is a country with an economy in transition, five years after the date of entry into force of
the present Protocol or five years after the dates associated with the measures specified in annex VIII and with the limit
values in annex IV, table 2, whichever is the later.

This timescale shall not apply to a Party to the present Protocol to the extent that that Party is subject to a shorter
timescale with regard to gas oil under the Protocol on Further Reduction of Sulphur Emissions.

3. For the purpose of the present annex, „a country with an economy in transition” means a Party that has made with
its instrument of ratification, acceptance, approval or accession a declaration that it wishes to be treated as a country with
an economy in transition for the purposes of paragraphs 1 and/or 2 of this annex.
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Annex VIII

LIMIT VALUES FOR FUELS AND NEW MOBILE SOURCES

Introduction

1. Section A applies to Parties other than Canada and the United States of America, section B applies to Canada and
section C applies to the United States of America.

2. The annex contains limit values for NOx, expressed as nitrogen dioxide (NO2) equivalents, and for hydrocarbons,
most of which are volatile organic compounds, as well as environmental specifications for marketed fuels for vehicles. 

3. The timescales for applying the limit values in this annex are laid down in annex VII.

A. Parties other than Canada and the United States of America

Passenger cars and light-duty vehicles

4. Limit values for power-driven vehicles with at least four wheels and used for the carriage of passengers
(category M) and goods (category N) are given in table 1.

Heavy-duty vehicles

5. Limit values for engines for heavy-duty vehicles are given in tables 2 and 3 depending on the applicable test
procedures.

Motorcycles and mopeds

6. Limit values for motorcycles and mopeds are given in table 6 and table 7. 

Non-road vehicles and machines

7. Limit values for agricultural and forestry tractors and other non-road vehicle/machine engines are listed in tables 4
and 5. Stage I (table 4) is based on ECE regulation 96, „Uniform provisions concerning the approval of
compression-ignition (C.I.) engines to be installed in agricultural and forestry tractors with regard to the emissions of
pollutants by the engine”. 

Fuel quality

8. Environmental quality specifications for petrol and diesel are given in tables 8 to 11.

Table 1.
Limit values for passenger cars and light-duty vehicles

Re fe ren ce mass
(RW) (kg)

Li mit va lu es

Car bon
mon oxi de

Hyd ro car bons Nit ro gen oxi des
Hyd ro car bons
and nit ro gen

oxi des com bi ned

Par ti cu -
la tesa

L1 (g/km) L2 (g/km) L3 (g/km) L2+L3 (g/km)
L4

(g/km)

Ca te go ry Class
To be app li ed

fromb Pet rol Di e sel Pet rol Di e sel Pet rol Di e sel Pet rol Di e sel Di e sel

A Mc 01. 01. 2001. Allg 2.3 0.64 0.20 – 0.15 0.50 – 0.56 0.05

N1d I 01. 01. 2001.e RW ≤ 1305 2.3 0.64 0.20 – 0.15 0.50 – 0.56 0.05

II 01. 01. 2002. 1305 < RW ≤ 1760 4.17 0.80 0.25 – 0.18 0.65 – 0.72 0.07

III 01. 01. 2002. 1760 < RW 5.22 0.95 0.29 – 0.21 0.78 – 0.86 0.10
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Re fe ren ce mass
(RW) (kg)

Li mit va lu es

Car bon
mon oxi de

Hyd ro car bons Nit ro gen oxi des
Hyd ro car bons
and nit ro gen

oxi des com bi ned

Par ti cu -
la tesa

L1 (g/km) L2 (g/km) L3 (g/km) L2+L3 (g/km)
L4

(g/km)

Ca te go ry Class
To be app li ed

fromb Pet rol Di e sel Pet rol Di e sel Pet rol Di e sel Pet rol Di e sel Di e sel

B Mc 01. 01. 2006. All 1.0 0.50 0.10 – 0.08 0.25 – 0.30 0.025

N1d I 01. 01. 2006.f RW ≤ 1305 1.0 0.50 0.10 – 0.08 0.25 – 0.30 0.025

II 01. 01. 2007. 1305 < RW ≤ 1760 1.81 0.63 0.13 – 0.10 0.33 – 0.39 0.04

III 01. 01. 2007. 1760 < RW 2.27 0.74 0.16 – 0.11 0.39 – 0.46 0.06

a For comp res si on-ig ni ti on en gi nes.
b The re gist ra ti on, sale or ent ry into ser vi ce of new ve hic les that fail to comply with the res pec ti ve li mit va lu es shall be 

re fu sed as from the da tes gi ven in this co lumn and type app ro val may no lon ger be gran ted with ef fect from 12 months
pri or to the se da tes.

c Ex cept ve hic les who se ma xi mum mass ex ce eds 2,500 kg.
d And tho se ca te go ry M ve hic les spe ci fi ed in note c.
e 01. 01. 2002. for tho se ca te go ry M ve hic les spe ci fi ed in note c.
f 01. 01. 2007. for tho se ca te go ry M ve hic les spe ci fi ed in note c.
g Un til 1 Ja nu a ry 2003 ve hic les in this ca te go ry fit ted with comp res si on-ig ni ti on en gi nes that are non-ro ad ve hic les

and ve hic les with a ma xi mum mass of more than 2,000 kg which are de sig ned to car ry more than six oc cu pants, inc lu ding 
the dri ver, shall be con si de red as ve hic les in ca te go ry N1, class III, in row A.

Table 2.
Limit values for heavy-duty vehicles – European steady-state cycle (ESC) and European load-response (ELR) tests

Row To be app li ed froma Car bon mon oxi de
(g/kWh)

Hyd ro car bons
(g/kWh)

Nit ro gen oxi des
(g/kWh)

Par ti cu la tes
(g/kWh)

Smo ke
(m–1)

A 01. 10. 2001. 2.1 0.66 5.0 0.10/0.13b 0.8

B1 01. 10. 2006. 1.5 0.46 3.5 0.02 0.5

B2 01. 10. 2009. 1.5 0.46 2.0 0.02 0.5

a With effect from the given dates and except for vehicles and engines intended for export to countries that are not
parties to the present Protocol and for replacement engines for vehicles in use, Parties shall prohibit the registration, sale,
entry into service or use of new vehicles propelled by a compression-ignition or gas engine and the sale and use of new
compression-ignition or gas engines if their emissions do not comply with the respective limit values. With effect from
twelve months prior to these dates, type approval may be refused if the limit values are not complied with.

b For engines with a swept volume below 0.75 dm3 per cylinder and a rated power speed above 3000 revolutions per
minute.

Table 3.
Limit values for heavy-duty vehicles – European transient cycle (ETC) testa

Row To be app li ed fromb Car bon mon oxi de
(g/kWh)

Non-met ha ne
hyd ro car bons

(g/kWh)

Met ha nec

(g/kWh)
Nit ro gen oxi des

(g/kWh)
Par ti cu la tesd

A (2000) 01. 10. 2001. 5.45 0.78 1.6 5.0 0.16/0.21e

B1 (2005) 01. 10. 2006. 4.0 0.55 1.1 3.5 0.03

B2 (2008) 01. 10. 2009. 4.0 0.55 1.1 2.0 0.03

a The conditions for verifying the acceptability of the ETC tests when measuring the emissions of gas-fuelled engines
against the limit values applicable in row A shall be re-examined and, where necessary, modified in accordance with the
procedure laid down in article 13 of Directive 70/156/EEC.
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b With effect from the given dates and except for vehicles and engines intended for export to countries that are not
parties to the present Protocol and for replacement engines for vehicles in use, Parties shall prohibit the registration, sale,
entry into service or use of new vehicles propelled by a compression-ignition or gas engine and the sale and use of new
compression-ignition or gas engines if their emissions do not comply with the respective limit values. With effect from
twelve months prior to these dates, type approval may be refused if the limit values are not complied with.

c For natural gas engines only.
d Not applicable to gas-fuelled engines at stage A and stages B1 and B2.
e For engines with a swept volume below 0.75 dm3 per cylinder and a rated power speed above 3000 revolutions per

minute.

Table 4.
Limit values (stage I) for diesel engines for non-road mobile machines (measurement procedure ISO 8178)

Net po wer (P)
(kW)

To be app li ed froma Car bon mon oxi de
(g/kWh)

Hyd ro car bons
(g/kWh)

Nit ro gen oxi des
(g/kWh)

Par ti cu la te mat ter
(g/kWh)

130 ≤ P < 560

75 ≤ P < 130

37 ≤ P < 75

31. 12. 1998.
31. 12. 1998.
31. 03. 1998.

5.0
5.0
6.5

1.3
1.3
1.3

9.2
9.2
9.2

0.54
0.70
0.85

a With effect from the given date and with the exception of machinery and engines intended for export to countries
that are not parties to the present Protocol, Parties shall permit the registration, where applicable, and placing on the
market of new engines, whether or not installed in machinery, only if they meet the limit values set out in the table. Type
approval for an engine type or family shall be refused with effect from 30 June 1998 if it fails to meet the limit values.

Note: These limits are engine-out limits and shall be achieved before any exhaust after-treatment service.

Table 5.
Limit values (stage II) for diesel engines for non-road mobile machines (measurement procedure ISO 8178)

Net po wer (P)
(kW)

To be app li ed froma Car bon mon oxi de
(g/kWh)

Hyd ro car bons
(g/kWh)

Nit ro gen oxi des
(g/kWh)

Par ti cu la te mat ter
(g/kWh)

130 ≤ P < 560

75 ≤ P < 130

37 ≤ P < 75

18 ≤ P < 37

31. 12. 2001.
31. 12. 2002.
31. 12. 2003.
31. 12. 2000.

3.5
5.0
5.0
5.5

1.0
1.0
1.3
1.5

6.0
6.0
7.0
8.0

0.2
0.3
0.4
0.8

a With effect from the given dates and with the exception of machinery and engines intended for export to countries
that are not parties to the present Protocol, Parties shall permit the registration, where applicable, and placing on the
market of new engines, whether or not installed in machinery, only if they meet the limit values set out in the table. Type
approval for an engine type or family shall be refused with effect from twelve months prior to these dates if it fails to meet 
the limit values.

Table 6.
Limit values for motorcycles and 3- and 4-wheelers (>50 cm3; >45 km/h) to be applied from 17 June 1999a

En gi ne type Li mit va lu es

2-stro ke CO = 8 g/km
HC = 4 g/km

NOx = 0.1 g/km

4-stro ke CO = 13 g/km
HC = 3 g/km

NOx = 0.3 g/km

a Type approval shall be refused as from the given date if the vehicle’s emissions do not meet the limit values.
Note: For 3- and 4-wheelers, the limit values have to be multiplied by 1.5.
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Table 7.

Limit values for mopeds (≤50 cm3; <45 km/h)

Sta ge To be app li ed froma
Li mit va lu es

CO (g/km) HC + NOx (g/km)

I 17. 06. 1999. 6.0b 3.0b

II 17. 06. 2002. 1.0c 1.2

a Type approval shall be refused as from the given dates if the vehicle’s emissions do not meet the limit values.
b For 3- and 4-wheelers, multiply by 2.
c For 3- and 4-wheelers, 3.5 g/km.

Table 8.
Environmental specifications for marketed fuels to be used for vehicles equipped with positive-ignition engines

Type: Petrol

Pa ra me ter Unit
Li mitsa Test

Mi ni mum Ma xi mum Met hodb Date of pub li ca ti on

Re se arch oc ta ne num ber 95 – EN 25164 1993

Mo tor oc ta ne num ber 85 – EN 25163 1993

Reid va po ur pres su re, sum mer
 periodc

kPa – 60 EN 12 1993

Dis til la ti on:

 eva po ra ted at 100 °C % v/v 46 – EN-ISO 3405 1988

 eva po ra ted at 150 °C % v/v 75 –

Hyd ro car bon analy sis:

– ole fins % v/v – 18.0d ASTM D1319 1995

– aro ma tics – 42 ASTM D1319 1995

– ben ze ne – 1 pro ject EN
12177

1995

Oxy gen con tent % m/m – 2.7 EN 1601 1996

Oxy ge na tes:

– Met ha nol, sta bi li zing agents
must be ad ded

% v/v – 3 EN 1601 1996

– Et ha nol, sta bi li zing agents may 
be ne ces sa ry

% v/v – 5 EN 1601 1996

– Iso-pro pyl al co hol % v/v – 10 EN 1601 1996

– Tert-butyl al co hol % v/v – 7 EN 1601 1996

– Iso-butyl al co hol % v/v – 10 EN 1601 1996

– Et hers con ta i ning 5 or more
car bon atoms per mo le cu le

% v/v – 15 EN 1601 1996

Ot her oxy ge na tese % v/v – 10 EN 1601 1996

Sulp hur con tent mg/kg – 150 pro ject
EN-ISO/DIS

14596

1996

a The values quoted in the specification are ‘true values’. In the establishment of their limit values, the terms of
ISO 4259, „Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test”, have
been applied and, in fixing a minimum value, a minimum difference of 2R above zero has been taken into account
(R = reproducibility). The results of individual measurements shall be interpreted on the basis of the criteria described in
ISO 4259 (published in 1995).
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b EN – European standard; ASTM – American Society for Testing and Materials; DIS – Draft international standard.
c The summer period shall begin no later than 1 May and shall not end before 30 September. For member States with

arctic conditions the summer period shall begin no later than 1 June and not end before 31 August and the RVP is limited
to 70 kPa.

d Except for regular unleaded petrol [minimum motor octane number (MON) of 81 and minimum research octane
number (RON) of 91], for which the maximum olefin content shall be 21% v/v. These limits shall not preclude the
introduction on the market of a member State of another unleaded petrol with lower octane numbers than set out here.

e Other mono-alcohols with a final distillation point no higher than the final distillation point laid down in national
specifications or, where these do not exist, in industrial specifications for motor fuels.

Note: Parties shall ensure that, no later than 1 January 2000, petrol can be marketed within their territory only if it
complies with the environmental specifications set out in table 8. Where a Party determines that banning petrol with a
sulphur content which does not comply with the specifications for sulphur content in table 8, but does not exceed the
current content, would raise severe difficulties for its industries in making the necessary changes in their manufacturing
facilities by 1 January 2000, it may extend the time period of marketing within its territory until 1 January 2003 at the
latest. In such a case the Party shall specify, in a declaration to be deposited together with its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, that it intends to extend the time period and present written information on the reason
for this to the Executive Body.

Table 9.
Environmental specifications for marketed fuels to be used for vehicles equipped with compression-ignition engines

Type: Diesel fuel

Pa ra me ter Unit
Li mitsa Test

Mi ni mum Ma xi mum Met hodb Date of pub li ca ti on

Ce ta ne num ber 51 – EN-ISO 5165 1992

Den sity at 15 °C kg/m3 – 845 EN-ISO 3675 1995

Dis til la ti on po int: 95% °C – 360 EN-ISO 3405 1988

Poly cyc lic aro ma tic hyd ro car bons % m/m – 11 IP 391 1995

Sulp hur con tent mg/kg – 350 pro ject
EN-ISO/DIS

14596

1996

a The values quoted in the specification are ‘true values’. In the establishment of their limit values, the terms of
ISO 4259, „Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test”, have
been applied and, in fixing a minimum value, a minimum difference of 2R above zero has been taken into account
(R = reproducibility). The results of individual measurements shall be interpreted on the basis of the criteria described in
ISO 4259 (published in 1995).

b EN – European standard; IP – The Institute of Petroleum; DIS – Draft international standard.

Note: Parties shall ensure that, no later than 1 January 2000, diesel fuel can be marketed within their territory only if it
complies with the environmental specifications set out in table 9. Where a Party determines that banning diesel fuel with
a sulphur content which does not comply with the specifications for sulphur content in table 9, but does not exceed the
current content, would raise severe difficulties for its industries in making the necessary changes in their manufacturing
facilities by 1 January 2000, it may extend the time period of marketing within its territory until 1 January 2003 at the
latest. In such a case the Party shall specify, in a declaration to be deposited together with its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, that it intends to extend the time period and present written information on the reason
for this to the Executive Body.
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Table 10.
Environmental specifications for marketed fuels to be used for vehicles equipped with positive-ignition engines

Type: Petrol

Pa ra me ter Unit
Li mitsa Test

Mi ni mum Ma xi mum Met hodb Date of pub li ca ti on

Re se arch oc ta ne num ber 95 EN 25164 1993

Mo tor oc ta ne num ber 85 EN 5163 1993

Reid va po ur pres su re, sum mer
 period

kPa –

Dis til la ti on:

 eva po ra ted at 100 °C % v/v – –

 eva po ra ted at 150 °C – –

Hyd ro car bon analy sis:

– ole fins % v/v –

– aro ma tics % v/v – 35 ASTM D1319 1995

– ben ze ne % v/v –

Oxy gen con tent % m/m –

Sulp hur con tent mg/kg – 50 Pro ject EN-ISO/
DIS 14596

1996

a The values quoted in the specification are ‘true values’. In the establishment of their limit values, the terms of
ISO 4259, „Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test”, have
been applied and, in fixing a minimum value, a minimum difference of 2R above zero has been taken into account
(R = reproducibility). The results of individual measurements shall be interpreted on the basis of the criteria described in
ISO 4259 (published in 1995).

b EN – European standard; ASTM – American Society for Testing and Materials; DIS – Draft international standard.
Note: Parties shall ensure that, no later than 1 January 2005, petrol can be marketed within their territory only if it

complies with the environmental specifications set out in table 10. Where a Party determines that banning petrol with
a sulphur content which does not comply with the specifications for sulphur content in table 10, but does comply with
table 8, would raise severe difficulties for its industries in making the necessary changes in their manufacturing facilities
by 1 January 2005, it may extend the time period of marketing within its territory until 1 January 2007 at the latest.
In such a case the Party shall specify, in a declaration to be deposited together with its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, that it intends to extend the time period and present written information on the reason
for this to the Executive Body.

Table 11.
Environmental specifications for marketed fuels to be used for vehicles equipped

with compression-ignition engines

Type: Diesel fuel

Pa ra me ter Unit
Li mitsa Test

Mi ni mum Ma xi mum Met hodb Date of pub li ca ti on

Ce ta ne num ber –

Den sity at 15 °C kg/m3 –

Dis til la ti on po int: 95% °C –

Poly cyc lic aro ma tic hyd ro car bons % m/m –

Sulp hur con tent mg/kg – 50 pro ject EN-ISO/
DIS 14596

1996

a The values quoted in the specification are ‘true values’. In the establishment of their limit values, the terms of
ISO 4259, „Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test”, have
been applied and, in fixing a minimum value, a minimum difference of 2R above zero has been taken into account
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(R = reproducibility). The results of individual measurements shall be interpreted on the basis of the criteria described in
ISO 4259.

b EN – European standard; DIS – Draft international standard.

Note: Parties shall ensure that, no later than 1 January 2005, diesel fuel can be marketed within their territory only if it
complies with the environmental specifications set out in table 11. Where a Party determines that banning diesel fuel
with a sulphur content which does not comply with the specifications for sulphur content in table 11, but does comply
with table 9, would raise severe difficulties for its industries in making the necessary changes in their manufacturing
facilities by 1 January 2005, it may extend the time period of marketing within its territory until 1 January 2007 at the
latest. In such a case the Party shall specify, in a declaration to be deposited together with its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, that it intends to extend the time period and present written information on the reason
for this to the Executive Body.

B. Canada

9. New vehicle emission standards for light-duty vehicles, light-duty trucks, heavy-duty vehicles, heavy-duty engines 
and motorcycles: Motor Vehicle Safety Act (and successor legislation), Schedule V of the Motor Vehicle Safety
Regulations: Vehicle Emissions (Standard 1100), SOR/97-376, (28 July, 1997), as amended from time to time.

10. Canadian Environmental Protection Act, Diesel Fuel Regulations, SOR/97-110 (4 February, 1997, sulphur in
diesel fuel), as amended from time to time.

11. Canadian Environmental Protection Act, Benzene in Gasoline Regulations, SOR/97-493 (6 November, 1997), as
amended from time to time. 

12. Canadian Environmental Protection Act, Sulphur in Gasoline Regulations, Canada Gazette, Part II, June 4, 1999,
as amended from time to time.

C. United States of America

13. Implementation of a mobile source emission control programme for light-duty vehicles, light-duty trucks,
heavy-duty trucks and fuels to the extent required by sections 202 (a), 202 (g) and 202 (h) of the Clean Air Act, as
implemented through:

(a) 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Part 80, Subpart D – Reformulated Gasoline;

(b) 40 C.F.R. Part 86, Subpart A – General Provisions for Emission Regulations;

(c) 40 C.F.R. Part 80, section 80.29 – Controls and Prohibitions on Diesel Fuel Quality.

Annex IX

MEASURES FOR THE CONTROL OF EMISSIONS OF AMMONIA FROM AGRICULTURAL SOURCES

1. The Parties that are subject to obligations in article 3, paragraph 8 (a), shall take the measures set out in this annex.

2. Each Party shall take due account of the need to reduce losses from the whole nitrogen cycle.
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A. Advisory code of good agricultural practice

3. Within one year from the date of entry into force of the present Protocol for it, a Party shall establish, publish and
disseminate an advisory code of good agricultural practice to control ammonia emissions. The code shall take into
account the specific conditions within the territory of the Party and shall include provisions on: 

– Nitrogen management, taking account of the whole nitrogen cycle;
– Livestock feeding strategies;
– Low-emission manure spreading techniques;
– Low-emission manure storage systems;
– Low-emission animal housing systems; and
– Possibilities for limiting ammonia emissions from the use of mineral fertilizers.
Parties should give a title to the code with a view to avoiding confusion with other codes of guidance.

B. Urea and ammonium carbonate fertilizers

4. Within one year from the date of entry into force of the present Protocol for it, a Party shall take such steps as are
feasible to limit ammonia emissions from the use of solid fertilizers based on urea.

5. Within one year from the date of entry into force of the present Protocol for it, a Party shall prohibit the use of
ammonium carbonate fertilizers.

C. Manure application

6. Each Party shall en su re that low-emis si on slur ry app li ca ti on tech ni qu es [as lis ted in gu i dan ce do cu ment V adop ted
by the Exe cu ti ve Body at its se ven te enth ses si on (de ci si on 1999/1) and any amend ments the re to] that have been shown to 
re du ce emis si ons by at le ast 30% com pa red to the re fe ren ce spe ci fi ed in that gu i dan ce do cu ment are used as far as the
Party in qu es ti on con si ders them app li cab le, ta king ac co unt of lo cal soil and ge o morp ho lo gi cal con di ti ons, slur ry type
and farm struc tu re. The ti mes ca les for the app li ca ti on of the se me a su res shall be: 31 De cem ber 2009 for Par ti es with
eco no mi es in tran si ti on and 31 De cem ber 2007 for other Parties.1

7. Within one year from the date of entry into force of the present Protocol for it, a Party shall ensure that solid manure
applied to land to be ploughed shall be incorporated within at least 24 hours of spreading as far as it considers this
measure applicable, taking account of local soil and geomorphological conditions and farm structure.

D. Manure storage

8. Within one year from the date of entry into force of the present Protocol for it, a Party shall use for new slurry stores
on large pig and poultry farms of 2,000 fattening pigs or 750 sows or 40,000 poultry, low-emission storage systems or
techniques that have been shown to reduce emissions by 40% or more compared to the reference (as listed in the
guidance document referred to in paragraph 6), or other systems or techniques with a demonstrably equivalent
efficiency.2

9. For existing slurry stores on large pig and poultry farms of 2,000 fattening pigs or 750 sows or 40,000 poultry, a
Party shall achieve emission reductions of 40% insofar as the Party considers the necessary techniques to be technically
and economically feasible.2 The timescales for the application of these measures shall be: 31 December 2009 for Parties
with economies in transition and 31 December 2007 for all other Parties.1

E. Animal housing

10. Within one year from the date of entry into force of the present Protocol for it, a Party shall use, for new animal
housing on large pig and poultry farms of 2,000 fattening pigs or 750 sows or 40,000 poultry, housing systems which
have been shown to reduce emissions by 20% or more compared to the reference (as listed in the guidance document
referred to in paragraph 6), or other systems or techniques with a demonstrably equivalent efficiency.2 Applicability may
be limited for animal welfare reasons, for instance in straw-based systems for pigs and aviary and free-range systems for
poultry.
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No tes:
1 For the purpose of the present annex, „a country with an economy in transition” means a Party that has made with its

instrument of ratification, acceptance, approval or accession a declaration that it wishes to be treated as a country with an
economy in transition for the purposes of paragraphs 6 and/or 9 of this annex.

2 Whe re a Party jud ges that ot her sys tems or tech ni qu es with a de monst rably equ i va lent ef fi ci en cy can be used for
ma nu re sto ra ge and ani mal ho u sing in or der to comply with pa rag raphs 8 and 10, or whe re a Party jud ges the re duc ti on of
emis si ons from ma nu re sto ra ge re qu i red un der pa rag raph 9 not to be tech ni cally or eco no mi cally fe a sib le,
do cu men ta ti on to this ef fect shall be reported in accordance with article 7, paragraph 1 (a).
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JEGYZÕKÖNYV A NAGY TÁVOLSÁGRA JUTÓ,
ORSZÁGHATÁROKON ÁTTERJEDÕ
LEVEGÕSZENNYEZÉSRÕL SZÓLÓ,
1979. ÉVI GENFI EGYEZMÉNYHEZ
A SAVASODÁS, AZ EUTROFIZÁCIÓ

ÉS A TALAJ KÖZELI ÓZON CSÖKKENTÉSÉRÕL

A Fe lek
az zal az el ha tá ro zás sal, hogy meg va ló sít ják A nagy

 távolságra jutó, or szág ha tá ro kon át ter je dõ le ve gõ szennye -
zés rõl szó ló Egyez ményt,

tu da tá ban an nak, hogy a nit ro gén-oxi dok, a kén, az il lé -
kony szer ves ve gyü le tek és a re du kált nit ro gén-ve gyü le tek 
ká ros ha tás sal van nak az em ber i egész ség re és a kör nye -
zet re,

ag go dal mu kat fe jez ve ki a fe lett, hogy az ENSZ/EGB
ré gió szá mos te rü le tén az ér té kek még min dig meg ha lad -
ják az em ber i egész ség re és a nö vény zet re ható, a sa va so -
dás ra vo nat ko zó kri ti kus ter he lé sek ér té két, a táp anyag
 nitrogén kri ti kus mennyi sé gét és a kri ti kus ózon szin tet,

ugyan csak ag go dal mu kat fe jez ve ki a fe lett, hogy a ki -
bo csá tott nit ro gén-oxi dok, kén és il lé kony szer ves ve gyü -
le tek, va la mint a má sod la gos szennye zõk, mint az ózon és
az am mó nia re ak ció ter mé kei, az at mosz fé rá ban nagy
 távolságra szál lí tód nak el és ha tá ro kon át ter je dõ ká ros
 hatásokat okoz hat nak,

fel is mer ve, hogy az ENSZ/EGB ré gi ó ban a Fe lek ki bo -
csá tá sai hoz zá já rul nak az észa ki fél te ke és az egész Föld
le ve gõ szennye zé sé hez, va la mint fel is mer ve a kon ti nen sek 
kö zöt ti szál lít ódás le he tõ sé gét és erre a le he tõ ség re vo nat -
ko zó to váb bi vizs gá la tok szük sé ges sé gét,

ugyan csak fel is mer ve, hogy Ka na da és az Egye sült
 Államok a ha tá ro kon át ter je dõ ózon ha tá sá ra te kin tet tel
két ol da lú tár gya lá so kat foly tat nak a nit ro gén-oxi dok és az
il lé kony szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak csökkenté -
sérõl,

fel is mer ve to váb bá, hogy Ka na da, Az Egész Ka na dá ra
Ki ter je dõ, 2000 Utá ni Sa vas Esõ Stra té gia meg va ló sí tá sá -
val 2010-ig to vább kí ván ja csök ken te ni kén ki bo csá tá sát,
és hogy az Egye sült Ál la mok el kö te lez te ma gát egy nit ro -

gén-oxi dok csök ken té sé re irá nyu ló prog ram megvalósí -
tására az Egye sült Ál la mok ke le ti ré szé ben, va la mint a
szál ló por nem ze ti le ve gõ mi nõ sé gi ha tár ér té ke i nek el éré -
sé hez szük sé ges ki bo csá tá sok csök ken tés re,

az zal az el ha tá ro zás sal, hogy a kri ti kus ter he lé sek és
szint ek túl lé pé sé nek meg elõ zé se, il let ve mi ni ma li zá lá sa
ér de ké ben több ha tást fi gye lem be vevõ (mul ti-ef fect),
több szennye zõ anya got érin tõ (mul ti-pol lu tant) meg kö ze -
lí tést al kal maz za nak, 

fi gye lem mel a je len le gi lég szennye zett sé gi szint ek
 kialakulásáért fe le lõs meg lé võ te vé keny sé gek és be ren de -
zé sek ki bo csá tá sa i ra, va la mint a te vé keny sé gek és be ren -
de zé sek jö võ be li fej lesz té se i re,

tu da tá ban an nak, hogy lé tez nek el já rá sok és üzemelte -
tési mód sze rek gya kor la tok ezen anya gok ki bo csá tá sá nak
csök ken té sé re,

az zal az el ha tá ro zás sal, hogy ezen anya gok kibocsátá -
sainak meg elõ zé se, meg aka dá lyo zá sa vagy minimalizá -
lása ér de ké ben in téz ke dé se ket fo ga na to sí ta nak a Kör nye -
zet rõl és Fej lõ dés rõl szó ló Riói Nyi lat ko zat 15. el ve ként
meg fo gal ma zott elõ vi gyá za tos sá gi szem lé let szá mí tás ba
véte lével,

is mé tel ten meg erõ sít ve, hogy az Egye sült Nem ze tek
Szer ve ze té nek Kar tá ja és a nem zet kö zi jog el ve i nek meg -
fe le lõ en az or szá gok nak szu ve rén joga, hogy sa ját forrá -
saikat sa ját kör nye ze ti és fej lesz té si po li ti ká juk nak meg fe -
le lõ en ak náz zák ki, va la mint fe le lõ sek azért, hogy a sa ját
fenn ha tó sá guk vagy el len õr zé sük alatt fo lyó tevékeny -
ségek ne okoz za nak kör nye ze ti ká ro kat más or szá gok ban,
 illetve a fenn ha tó sá gu kon kí vül esõ te rü le te ken,

an nak tu da tá ban, hogy szük ség van egy olyan, a lég -
szennye zés el le ni küz del met szol gá ló költ ség ha té kony te -
rü le ti meg kö ze lí tés re, amely szá mí tás ba ve szi a ha tá sok és
a csök ken té si költ sé gek or szá gok közt meg lé võ el té ré se it,

tu do má sul véve, hogy a ma gán és nem-kor mány za ti
szek to rok je len tõs mér ték ben hoz zá já rul nak az ezen anya -
gok ha tá sa i ra és el ér he tõ csök ken té si el já rá sok ra vonat -
kozó tu dás anyag hoz, és sze re pet vál lal nak az atmoszfé -
rába tör té nõ ki bo csá tá sok csök ken té sé ben,



szem elõtt tart va, hogy a kén, a nit ro gén-oxi dok, az am -
mó nia és az il lé kony szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak
csök ken té se ér de ké ben ho zott in téz ke dé sek nem szol -
gálhatnak ön ké nyes és in do ko lat lan meg kü lön böz te té sek
vagy bur kolt kor lá to zá sok esz kö zé ül a nem zet kö zi ver -
seny ben és ke res ke de lem ben,

fi gye lem be véve az ezen anya gok ki bo csá tá sá ra,
 atmoszférikus fo lya ma ta i ra, az em ber i egész ség re és a kör -
nye zet re gya ko rolt ha tá sa i ra, va la mint csök ken té sük költ -
sé ge i re vo nat ko zó el ér he tõ leg jobb tu do má nyos és tech ni -
kai tu dás anya got és ada to kat, és el is mer ve, hogy szük ség
van e tu dás anyag fej lesz té sé re, va la mint az ezen kér dé sek
to váb bi meg ér té sé hez szük sé ges tu do má nyos és tech ni kai
együtt mû kö dés foly ta tá sá ra,

tu do má sul véve, hogy az 1988. ok tó ber 31-én, Szó fi á -
ban el fo ga dott, a Nit ro gén-oxi dok ki bo csá tá sá nak, vagy
azok or szág ha tá ro kon való át áram lá sá nak szabályozá -
sáról szó ló Jegy zõ könyv ben, va la mint az 1991. no vem -
ber 18-án, Genf ben el fo ga dott, az Il lé kony szer ves ve gyü -
le tek ki bo csá tá sá nak és azok or szág ha tá ro kon való
 átáramlásának sza bá lyo zá sá ról szó ló Jegy zõ könyv ben
már sze re pel nek a nit ro gén-oxi dok és az il lé kony szer ves
ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak csök ken té sé re vo nat ko zó
 intézkedések, és a Jegy zõ köny vek mû sza ki mel lék le tei
tar tal maz nak ezen ki bo csá tá sok csök ken té sé re vo nat ko zó
mû sza ki irány el ve ket,

ugyan csak tu do má sul véve, hogy az 1994. jú ni us 14-én,
Os ló ban el fo ga dott, a Kén ki bo csá tá sok to váb bi csök ken -
té sé rõl szó ló Jegy zõ könyv tar tal maz a kén ki bo csá tás csök -
ken tés re vo nat ko zó ren del ke zé se ket, ame lyek cél ja a sa vas 
üle pe dés csök ken té sé hez való hoz zá já ru lás a kri ti kus kén -
üle pe dé sek túl lé pé sé nek csök ken té sé vel. A kri ti kus  kén -
üle pe dé se ket a kri ti kus sa va so dá si ter he lé sek bõl szár maz -
tat ták az oxi dált kén ve gyü le tek tel jes sa vas üle pe dés hez
1990-ben mért hoz zá já ru lá sa alap ján, 

tu do má sul véve to váb bá, hogy az Egyez mény ke re te in
be lül ez az elsõ Jegy zõ könyv, amely ki fe je zet ten fog lal ko -
zik a re du kált nit ro gén ve gyü le tek kel,

szem elõtt tart va, hogy ezen anya gok ki bo csá tá sá nak
csök ken té se to váb bi elõnnyel jár hat az egyéb szennye zõk
csök ken té sé ben, kü lö nös kép pen a ha tá ro kon át ter je dõ má -
sod la gos ae ro szol ré szecs kék ese tén, ame lyek hoz zá já rul -
nak a le ve gõ ben lévõ por em ber i egész ség re gya ko rolt
 káros ha tá sa i hoz,

ugyan csak szem elõtt tart va, hogy – amennyi re le het sé -
ges – el kell ke rül ni, hogy a Jegy zõ könyv cél ja i nak el éré se
ér de ké ben olyan in téz ke dé se ket hoz za nak, ame lyek to -
vább sú lyos bí ta ná nak más egész ség ügyi és kör nye ze ti
prob lé má kat,

tu do má sul véve, hogy a nit ro gén-oxi dok és az am mó nia
ki bo csá tá sá nak csök ken té sé re irá nyu ló in téz ke dé sek so rán 
te kin tet be kell ven ni a tel jes bio geo ké mi ai nit ro gén cik lust, 
és – amennyi re le het sé ges – nem sza bad nö vel ni a re ak tív
nit ro gé nek, ezen be lül a nit ro gén-mon oxid ki bo csá tá sát,
amely sú lyos bít hat ja a nit ro gén nel kap cso la tos egyéb
prob lé má kat,

tu da tá ban an nak, hogy az em ber i te vé keny sé gek so rán
ki bo csá tott me tán és szén-mon oxid a nit ro gén-oxi dok és
az il lé kony szer ves ve gyü le tek je len lé té ben hoz zá já rul nak
a tro posz fé ri kus ózon kép zõ dé sé hez, és

ugyan csak tu da tá ban azon kö te le zett sé gek nek, ame lye -
ket a Fe lek az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek Ég haj lat -
vál to zá si Ke ret egyez mé nyé ben vál lal tak,
meg ál la pod tak a kö vet ke zõk ben:

1. cikk

Definíciók

Je len Jegy zõ könyv al kal ma zá sá ban:
1. ,,Egyez mény” az 1979. no vem ber 13-án, Genf ben

 elfogadott, A nagy tá vol ság ra jutó, or szág ha tá ro kon át ter -
je dõ le ve gõ szennye zés rõl szó ló Egyez ményt je len ti;

2. ,,EMEP” a le ve gõ szennye zõ anya gok nagy tá vol ság -
ra való el ju tá sá nak meg fi gye lé sé re és ér té ke lé sé re ki dol -
go zott eu ró pai együtt mû kö dé si prog ra mot je len ti;

3. ,,Vég re haj tó Tes tü let” az Egyez mény Vég re haj tó
Tes tü le tét je len ti, ame lyet az Egyez mény 10. cik ké nek
1. be kez dé se alap ján hoz tak lét re;

4. ,,Bi zott ság” az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek
Eu ró pai Gaz da sá gi Bi zott sá gát je len ti;

5. ,,Fe lek” a je len Jegy zõ könyv Ré szes Fe le it je len ti,
amennyi ben a szö veg más képp nem ér tel me zi;

6. ,,Az EMEP föld raj zi ha tó kö re”, a nagy tá vol ság ra
jutó, or szág ha tá ro kon át ter je dõ le ve gõ szennye zés rõl szó ló 
1979. évi Egyez mény hez kap cso ló dó, 1984. szep tem ber
28-án, Genf ben el fo ga dott, a le ve gõ szennye zõ anya gok
nagy tá vol ság ra való el ju tá sá nak meg fi gye lé sé re és ér té ke -
lé sé re ki dol go zott eu ró pai együtt mû kö dé si prog ram
(EMEP) hosszú távú fi nan szí ro zá sá ról szó ló jegy zõ könyv
1. cik ké nek 4. be kez dé se sze rint meg ha tá ro zott te rü le tet
je len ti;

7. ,,Ki bo csá tás” egy anyag nak a lég kör be tör té nõ ki bo -
csá tá sát je len ti pont sze rû vagy dif fúz for rás ból;

8. ,,Nit ro gén-oxi dok” a nit ro gén-mon oxi dot és a nit ro -
gén-di oxi dot je len ti, nit ro gén-di oxid ban (NO2) ki fe jez ve;

9. ,,Re du kált nit ro gén ve gyü le tek” az am mó ni át és
 reakciótermékeit je len tik;

10. ,,Kén” az összes kén ve gyü le tet je len ti kén-di oxid -
ban (SO2) ki fe jez ve;

11. ,,Il lé kony szer ves ve gyü le tek” vagy „VOC”, ha
a szö veg más ként nem ér tel me zi, a me tán ki vé te lé vel
mind azo kat az em ber i te vé keny ség bõl szár ma zó szer ves
ve gyü le te ket je len ti, ame lyek nap su gár zás je len lé té ben
a nit ro gén-oxi dok kal tör té nõ re ak ci ó juk so rán fo to ké mi ai
oxi dán sok kép zõ dé sé hez ve zet het nek;

12. ,,Kri ti kus ter he lés” a ki tett ség olyan mennyi sé gi
becs lé sét je len ti egy vagy több szennye zõ anyag ra vo nat -
ko zó an, amely alatt a kör nye zet meg ha tá ro zott ér zé keny
ele me in nem je lent kez nek szig ni fi káns ká ros ha tá sok a
 jelen is me re tek sze rint;
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13. ,,Kri ti kus szint ek” az at mosz fé rá ban lévõ szennye -
zõ anya gok azon kon cent rá ci ó ját je len ti, amely fe lett a re -
cep to ro kat, mint pél dá ul az em be re ket, a nö vé nye ket, az
öko szisz té má kat vagy anya go kat, köz vet len ká ros ha tá sok 
ér he tik a je len is me re tek sze rint;

14. ,,Szennye zõ anya gok ki bo csá tá sá nak ke ze lé si te rü -
le te” vagy „PEMA” a III. mel lék let ben meg ha tá ro zott
 területet je len ti, amely a 3. cikk 9. be kez dé sé ben rög zí tett
fel té te lek alap ján ke rült ki je lö lés re;

15. ,,Hely hez kö tött for rás” bár mely hely hez kö tött
épü let, ob jek tum, üzem, lé te sít mény vagy be ren de zés,
amely köz vet ve vagy köz vet le nül ként, nit ro gén-oxi do kat, 
il lé kony szer ves ve gyü le te ket vagy am mó ni át bo csát vagy
bo csát hat ki az at mosz fé rá ba;

16. ,,Új hely hez kö tött for rás” bár mely olyan hely hez
kö tött for rás, amely nek épí té se vagy lé nye ges át épí té se
a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já tól szá -
mí tott két éven túl kez dõ dik meg. Az il le té kes nem ze ti
 hatóság ha tás kö ré be tar to zik an nak el dön té se, hogy az
 átépítés lé nye gi-e vagy nem, olyan té nye zõk figyelem -
bevételével, mint pél dá ul az át épí tés kör nye zet vé del mi
elõ nyei.

2. cikk

Célkitûzés

Je len Jegy zõ könyv cél ja az em ber i te vé keny sé gek bõl
szár ma zó kén, nit ro gén-oxi dok, am mó nia és il lé kony szer -
ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak el len õr zé se és csökken -
tése, ame lyek ká ros ha tást gya ko rol hat nak az em ber i
egész ség re, a ter mé sze tes öko szisz té mák ra, az anya gok ra
és a ha szon nö vé nyek re a nagy tá vol ság ra jutó, or szág ha tá -
ron át ter je dõ at mosz fé ri kus transz port ered mé nye ként lét -
re jö võ sa va so dás, eut ro fi zá ció vagy ta laj kö ze li ózon ál tal.
To váb bá – amennyi re le het sé ges – an nak biz to sí tá sa, hogy 
a tu do má nyos is me re tek bõ vü lé sé nek fi gye lem be vé te lé vel 
hosszú tá von és lé pé sen kén ti meg kö ze lí tés ben a lég kö ri
kon cent rá ci ó juk és üle pe dé sük ne ha lad ja meg:

(a) Az EMEP és Ka na da föld raj zi ha tó kö ré ben lévõ
 Felek ese tén az I. mel lék let ben ta lál ha tó, a sa va so dás ra
 vonatkozó kri ti kus ter he lé se ket;

(b) Az EMEP föld raj zi ha tó kö ré ben lévõ Fe lek ese tén
az I. mel lék let ben ta lál ha tó, a táp anyag nit ro gén re vo nat -
ko zó kri ti kus ter he lé se ket; és

(c) Ózon ese tén:
(i) Az EMEP föld raj zi ha tó kö ré ben lévõ Fe lek ese tén az

I. mel lék let ben meg adott, ózon ra vo nat ko zó kri ti kus szin -
te ket;

(ii) Ka na dá ban az ózon ra vo nat ko zó nem ze ti határér -
tékeket; és

(iii) Az Egye sült Ál la mok ban az ózon ra vo nat ko zó
nem ze ti le ve gõ mi nõ sé gi ha tár ér té ke ket.

3. cikk

Alapvetõ kötelezettségek

1. Min den, a II. mel lék let táb lá za ta i ban ki bo csá tá si
kor lát tal ren del ke zõ Fél kö te les csök ken te ni és fenn tar ta ni
a csök ken tést az éves ki bo csá tá sá ra vo nat ko zó an a II. mel -
lék let ben meg ha tá ro zott üte me zés nek és ki bo csá tá si kor -
lá tok nak meg fe le lõ en. Min den Fél nek mi ni má lis kö te les -
sé ge el len õriz ni a szennye zõ anya gok ra vo nat ko zó éves
ki bo csá tá sát a II. mel lék let ben fel so rolt kö te le zett sé ge ik -
nek meg fe le lõ en.

2. Min den Fél kö te les al kal maz ni a IV., V. és VI. mel -
lék let ben meg ha tá ro zott ha tár ér té ke ket min den, e mel lék -
le tek ben meg ha tá ro zott hely hez kö tött for rás ka te gó ri á ba
tar to zó új hely hez kö tött for rás ese tén, nem ké sõbb, mint
a VII. mel lék let ben meg adott üte me zés sze rint. A Fe lek,
al ter na tív mó don, et tõl el té rõ ki bo csá tás csök ken té si stra -
té gi á kat is al kal maz hat nak, amennyi ben azok kal ugyan -
olyan össz ki bo csá tá si szin te ket ér nek el min den forrás -
kategóriában.

3. Min den Fél kö te les – amennyi ben ez tech ni ka i lag és
gaz da sá gi lag meg va ló sít ha tó, va la mint a költ ség-ha szon
elem zés fi gye lem be vé te lé vel – al kal maz ni a IV., V. és
VI. mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tár ér té ke ket min den, e
mel lék le tek ben meg ha tá ro zott hely hez kö tött for rás ka te -
gó ri á ba tar to zó meg lé võ hely hez kö tött for rás ese tén, nem
ké sõbb, mint a VII. mel lék let ben meg adott üte me zés sze -
rint. A Fe lek, al ter na tív mó don, et tõl el té rõ ki bo csá tás
csök ken té si stra té gi á kat is al kal maz hat nak, amennyi ben
azok kal ugyan olyan össz ki bo csá tá si szin te ket ér nek el
min den for rás ka te gó ri á ban, il let ve az EMEP föld raj zi
 hatókörén kí vül esõ Fe lek ese tén olyan stra té gi ák al kal -
maz ha tók, ame lyek a sa va so dás le küz dé sé re irá nyu ló
nem ze ti vagy re gi o ná lis cé lok, il let ve a nem ze ti le ve gõ mi -
nõ sé gi elõ írá sok el éré sé hez szük sé ge sek.

4. Az 50 MWth-nál na gyobb név le ges be me nõ hõ tel je -
sít mé nyû új és meg lé võ ka zá nok ra és ipar i he ví tõ be ren de -
zé sek re, va la mint az új ne héz te her gép ko csik ra vo nat ko zó
ha tár ér té ke ket a Fe lek a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ két éven be lül a Vég re haj tó Tes tü let azon ülé -
sen ér té ke lik, ame lyet a IV., V. és VIII. mel lék le tek mó do -
sí tá sa vé gett tar ta nak.

5. Min den Fél kö te les al kal maz ni a VIII. mel lék let ben
meg ha tá ro zott üzem anya gok ra és új moz gó for rá sok ra
 vonatkozó ha tár ér té ke ket, nem ké sõbb, mint a VII. mel lék -
let ben meg adott üte me zés sze rint.

6. Min den Fél kö te les al kal maz ni az el ér he tõ leg jobb
tech ni ká kat a moz gó for rá sok ra és min den új és meg lé võ
hely hez kö tött for rás ese tén a Vég re haj tó Tes tü let 17. ülé -
sén el fo ga dott I–V. szá mú út mu ta tók (1999/1 ha tá ro zat) és 
az azok hoz kap cso ló dó bár mely mó do sí tás fi gye lem be vé -
te lé vel.
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7. Min den Fél kö te les meg fe le lõ, töb bek kö zött tu do -
má nyos és gaz da sá gi kri té ri u mo kon ala pu ló in téz ke dé se -
ket hoz ni a VI. vagy VIII. mel lék let ben nem sze rep lõ ter -
mé kek hasz ná la tá val kap cso la tos il lé kony szer ves ve gyü -
let ki bo csá tá sok csök ken té sé re. A Fe lek nek nem ké sõbb,
mint a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik
Vég re haj tó Tes tü le ti ülés elõtt át kell gon dol ni uk egy mel -
lék let el fo ga dá sát, amely a ter mé ke ket, a ter mé kek ki vá -
lasz tá sá nak kri té ri u ma it, a VI. vagy VIII. mel lék let ben
nem sze rep lõ ter mé kek il lé kony szer ves ve gyü let tartal -
mára vo nat ko zó ha tár ér té ke ket, va la mint a ha tár ér té kek
 alkalmazásának üte me zé sét tar tal maz za.

8. Min den Fél kö te les a 10. be kez dés nek meg fe le lõ en 
(a) mi ni mum ként al kal maz ni a IX. mel lék let ben meg -

adott am mó nia csök ken té si in téz ke dé se ket; és
(b) ahol al kal mas nak ta lál ja, al kal maz ni az am mó nia

 kibocsátások meg elõ zé sét és csök ken té sét szol gá ló elér -
hetõ leg jobb tech ni ká kat, ame lyek a Vég re haj tó Tes tü let
17. ülé sén el fo ga dott V. szá mú út mu ta tó ban (1999/1 ha tá -
ro zat) és az ah hoz kap cso ló dó bár mely mó do sí tás ban van -
nak fel so rol va.

9. A 10. be kez dést min den olyan Fél ese té ben kell
 alkalmazni,

(a) amely tel jes föld te rü le te 2 mil lió négy zet ki lo mé ter -
nél na gyobb;

(b) amely nek egy vagy több Fél fenn ha tó sá ga alat ti te rü -
le te ken sa va so dást, eut ro fi zá ci ót vagy ózon kép zõ dést elõ -
se gí tõ kén, nit ro gén-oxi dok, am mó nia és/vagy il lé kony
szer ves ve gyü le tek éves ki bo csá tá sa ki zá ró lag az adott Fél
fenn ha tó sá ga alá tar to zó, a III. mel lék let ben PE MA-ként
fel so rolt te rü let rõl szár ma zik, és er rõl a ha tás ról a (c) pont -
ban le ír tak nak meg fe le lõ en do ku men tá ci ó val szol gál;

(c) amely je len Jegy zõ könyv alá írá sá val, ra ti fi ká lá sá -
val, el fo ga dá sá val, jó vá ha gyá sá val vagy eh hez való csat la -
ko zá sá val egy idõ ben az alá tá masz tó do ku men tá ci ó val
együtt be nyúj tot ta egy vagy több szennye zõ re vo nat ko zó
egy vagy több PE MA-já nak föld raj zi le írá sát, hogy az be -
ke rül hes sen a III. mel lék let be; és

(d) amely je len Jegy zõ könyv alá írá sá val, ra ti fi ká lá sá -
val, el fo ga dá sá val, jó vá ha gyá sá val vagy eh hez való csat la -
ko zá sá val egy idõ ben je lez te azon szán dé kát, hogy e be -
kez dés nek meg fe le lõ en kí ván el jár ni.

10. Azon Fél, amely re e be kez dés vo nat ko zik:
(a) amennyi ben az EMEP föld raj zi ha tó kö ré be esik,

csak az egyes szennye zõ anya gok hoz tar to zó meg fe le lõ
PE MA-n be lül kö te les tel je sí te ni az eb ben a be kez dés ben
és a II. mel lék let ben fog lalt kö ve tel mé nye ket, fel té ve,
hogy a PEMA a fenn ha tó sá ga alá tar to zik és sze re pel a
III. mel lék let ben; vagy

(b) amennyi ben nem esik az EMEP föld raj zi ha tó kö ré -
be, csak az egyes, kü lön bö zõ szennye zõ anya gok hoz (nit -
ro gén-oxi dok, kén és/vagy il lé kony szer ves ve gyü le tek)
tar to zó meg fe le lõ PE MA-n be lül kö te les tel je sí te ni az
1., 2., 3., 5., 6. és 7. be kez dés ben és a II. mel lék let ben fog -
lalt kö ve tel mé nye ket, fel té ve, hogy a PEMA a fennható -

sága alá tar to zik és sze re pel a III. mel lék let ben, és a
fennható sága alá tar to zó te rü le te ken be lül se hol nem kö te -
les a 8. be kez dés kö ve tel mé nye i nek meg fe lel ni.

11. Ka na da és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok je len
Jegy zõ könyv ra ti fi ká lá sá val, el fo ga dá sá val, jó vá ha gyá sá -
val vagy eh hez való csat la ko zá sá val egy idõ ben be nyújt -
ják a Vég re haj tó Tes tü let ré szé re a kén re, a nit ro gén-oxi -
dok ra és az il lé kony szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak
csök ken té sé re irá nyu ló vál la lá sa i kat, ame lyek au to ma ti -
ku san be ke rül nek a II. mel lék let be.

12. A Fe lek kö te le sek, a 10. cikk 2. be kez dé sé ben meg -
je lölt elsõ fe lül vizs gá lat vég ered mé nyé tõl füg gõ en, nem
ké sõbb, mint e fe lül vizs gá lat be fe je zé sét kö ve tõ egy év
után tár gya lá so kat kez de ni a ki bo csá tás csök ken té sek re
vo nat ko zó to váb bi kö te le zett sé gek rõl.

4. cikk

Információ- és technológiacsere

1. Min den Fél kö te les, össz hang ban nem ze ti törvé -
nyeikkel, sza bá lyo zá suk kal és gya kor la tuk kal, va la mint
je len Jegy zõ könyv ben vál lalt kö te le zett sé ge ik sze rint
meg fe le lõ fel té te le ket te rem te ni az in for má ció-, techno -
lógia- és tech ni ka cse rék meg könnyí té sé re a kén, a nit ro -
gén-oxi dok és az il lé kony szer ves ve gyü le tek kibocsátá -
sának csökken tése cél já ból töb bek kö zött a kö vet ke zõk
elõ se gí té sé vel:

(a) az el ér he tõ leg jobb tech ni kák adat bá zi sá nak fej lesz -
té se és kor sze rû sí té se, be le ért ve az ener gia ha té kony sá got
nö ve lõ tech ni ká kat, a kis ki bo csá tást biz to sí tó égõ ket és
a me zõ gaz da ság ban al kal maz ha tó he lyes kör nye ze ti gya -
kor la tot;

(b) in for má ció- és ta pasz ta lat cse re a ke vés bé szennye zõ
köz le ke dé si rend sze rek fej lesz té se te rü le tén;

(c) köz vet len ipar i kap cso la tok és együtt mû kö dé sek,
be le ért ve a kö zös vál lal ko zá so kat; és

(d) mû sza ki se gít ség nyúj tás.

2. Az 1. be kez dés ben sze rep lõ te vé keny sé gek elõ se gí -
té se ér de ké ben min den Fél kö te les ked ve zõ fel té te le ket
 teremteni a ma gán- és a köz szfé rá ba tar to zó azon meg fe le -
lõ szer ve ze tek és egyé nek kö zöt ti kap cso la tok és együtt -
mû kö dés meg könnyí té sé re, ame lyek tech no ló gi ai, ter ve -
zé si-ki vi te le zé si és mér nö ki szol gál ta tá so kat, be ren de zé -
se ket vagy pénz ügyi se gít sé get kí nál hat nak.

5. cikk

Társadalmi tudatosság

1. Min den Fél kö te les, össz hang ban nem ze ti törvé -
nyeikkel, sza bá lyo zá suk kal és gya kor la tuk kal, elõ se gí te ni
az in for má ci ók nagy nyil vá nos ság elé ter jesz té sét, amely
 információk töb bek kö zött a kö vet ke zõ ket tar tal maz zák:
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(a) A kén, a nit ro gén-oxi dok és az il lé kony szer ves
 vegyületek nem ze ti éves ki bo csá tá sát, va la mint a 3. cikk -
ben em lí tett nem ze ti ki bo csá tá si kor lát el éré se vagy egyéb
kö te le zett sé gek tel je sí té se felé tett ha la dást;

(b) Az érin tett szennye zõk üle pe dé sét és kon cent rá ci ó -
ját, ahol le het, a 2. cikk ben em lí tett kri ti kus ter he lé sek kel
és szin tek kel össze füg gés ben;

(c) A tro posz fé ri kus ózon szin te ket; és
(d) Je len Jegy zõ könyv ben vizs gált és a 6. cikk ben fel so -

rolt le ve gõ szennye zé si prob lé mák eny hí té sé re al kal ma zott 
vagy al kal ma zan dó stra té gi á kat és in téz ke dé se ket.

2. Emel lett a ki bo csá tá sok mi ni ma li zá lá sa cél já ból
min den Fél a nyil vá nos ság szá má ra szé les kör ben el ér he -
tõ vé te het in for má ci ó kat a kö vet ke zõk re vo nat ko zó an:

(a) Ke vés bé szennye zõ üzem anya gok, meg úju ló ener -
gia for rá sok és ha té kony ener gia fel hasz ná lás, be le ért ve
a köz le ke dés ben való al kal ma zá su kat;

(b) A ter mé kek ben lévõ il lé kony szer ves ve gyü le tek,
be le ért ve a cím kén sze rep lõ in for má ci ó kat;

(c) A la kos ság ál tal ter melt, il lé kony szer ves anya go kat
tar tal ma zó hul la dé kok ke ze lé sé nek le he tõ sé gei;

(d) Az am mó nia ki bo csá tá sok csök ken té sé re al kal mas
he lyes me zõ gaz da sá gi gya kor la tok;

(e) A je len Jegy zõ könyv ben tár gyalt szennye zõ anya -
gok kal kap cso la tos egész sé gi és kör nye ze ti ha tá sok; és

(f) A je len Jegy zõ könyv ben tár gyalt szennye zõ anya gok 
ki bo csá tá sá nak csök ken té se ér de ké ben a la kos ság és az
ipar ál tal te he tõ lé pé sek.

6. cikk

Stratégiák, politikák, programok,
intézkedések és információk

1. Szük ség ese tén és helyt ál ló tu do má nyos és gazda -
sági kri té ri u mok ra ala poz va, a 3. cikk ben le írt kö te le zett -
sé ge i nek tel je sí té se ér de ké ben min den Fél kö te les:

(a) Stra té gi á kat, po li ti ká kat és prog ra mo kat el fo gad ni
je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en in do ko lat lan
ké se de lem nél kül;

(b) In téz ke dé se ket ten ni a kén, a nit ro gén-oxi dok és az
il lé kony szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ra
és csök ken té sé re;

(c) In téz ke dé se ket ten ni a ha té ko nyabb ener gia fel hasz -
ná lás és a meg úju ló ener gi ák hasz ná la tá nak nö ve lé sé re;

(d) In téz ke dé se ket ten ni a szennye zõ üzem anya gok
hasz ná la tá nak csök ken té sé re;

(e) Ki fej lesz te ni és be ve zet ni ke vés bé szennye zõ köz -
lekedési rend sze re ket, és tá mo gat ni a for ga lom irá nyí tá si
rend sze re ket a köz úti köz le ke dés bõl ere dõ össz ki bo csá tás
csök ken té se ér de ké ben;

(f) In téz ke dé se ket ten ni az ala csony szennye zés sel járó
el já rá sok és ter mé kek fej lesz té sé nek és be ve ze té sé nek elõ -
se gí té sé re a Vég re haj tó Tes tü let 17. ülé sén el fo ga dott

I–V. szá mú út mu ta tók (1999/1 ha tá ro zat) és az azok hoz
kap cso ló dó bár mely mó do sí tás fi gye lem be vé te lé vel;

(g) Ösz tö nöz ni a ki bo csá tá sok csök ken té sé re irá nyu ló
gaz dál ko dá si prog ra mok meg va ló sí tá sát, be le ért ve az ön -
kén tes prog ra mo kat, és a gaz da sá gi esz kö zök al kal ma zá -
sát, a Vég re haj tó Tes tü let 17. ülé sén el fo ga dott VI. szá mú
út mu ta tó (1999/1 ha tá ro zat) és az ah hoz kap cso ló dó bár -
mely mó do sí tás fi gye lem be vé te lé vel;

(h) Vég re haj ta ni és to vább fej lesz te ni a nem ze ti kö rül -
mé nye i nek meg fe le lõ po li ti ká kat és in téz ke dé se ket, mint
pél dá ul a piac tö ké let len sé gé nek fo ko za tos csök ken té se
vagy meg szün te té se, pénz ügyi ösz tön zõk, adó- és il le ték -
men tes ség és anya gi tá mo ga tás min den olyan szek tor ban,
amely a Jegy zõ könyv cél ja i val üt köz ve ként, nit ro gén-oxi -
do kat, am mó ni át vagy il lé kony szer ves ve gyü le te ket
 bocsát ki, va la mint a pi a ci esz kö zök al kal ma zá sa; és

(i) Ahol gaz da sá go san meg old ha tó, in téz ke dé se ket
 tenni az il lé kony szer ves ve gyü le te ket tar tal ma zó hul la dé -
kok ból szár ma zó ki bo csá tá sok csök ken té sé re.

2. Min den Fél kö te les gyûj te ni és kar ban tar ta ni
a  következõkre vo nat ko zó in for má ci ó kat:

(a) A kén-, a nit ro gén- és az il lé kony szer ves ve gyü le tek
ki bo csá tá sá nak ak tu á lis szint je, va la mint ezen ve gyü le tek
és az ózon kör nye ze ti kon cent rá ci ó ja és üle pe dé se, az
EMEP föld raj zi ha tó kö ré ben lévõ Fe lek ese tén az EMEP
mun ka ter vé nek fi gye lem be vé te lé vel; és

(b) A kén, a nit ro gén-oxi dok, az il lé kony szer ves ve gyü -
le tek és az ózon kör nye ze ti kon cent rá ci ó já nak és üle pe dé -
sé nek ha tá sa az em ber i egész ség re, a szá raz föl di és vízi
öko szisz té mák ra és az anya gok ra.

3. A Fe lek a je len Jegy zõ könyv ben meg kí ván tak nál
szi go rúbb in téz ke dé se ket is hoz hat nak.

7. cikk

Jelentéskészítés

1. Tör vé nyei és sza bá lyo zá sa függ vé nyé ben, va la mint
je len Jegy zõ könyv ben vál lalt kö te le zett sé ge i nek meg fe le -
lõ en:

(a) Min den Fél kö te les be szá mol ni a Bi zott ság ügy ve ze -
tõ tit ká rán ke resz tül a Vég re haj tó Tes tü let nek a Fe lek ál tal
a Vég re haj tó Tes tü let ülé sén meg ha tá ro zott rend sze res -
ség gel azok ról az in téz ke dé sek rõl, ame lye ket je len Jegy -
zõ könyv meg va ló sí tá sá ra tett. To váb bá:

(i) Ha va la mely Fél a 3. cikk 2. és 3. be kez dés ben le írt,
el té rõ ki bo csá tás csök ken té si stra té gi á kat al kal maz, kö te -
les az al kal ma zott stra té gi á kat és azok nak az adott be kez -
dé sek ben le írt kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lõs sé gét
do ku men tál nia;

(ii) Ha va la mely Fél a 3. cikk 3. be kez dé sé ben le írt va la -
mely ha tár ér té ket a költ sé gek és hasz nok fi gye lem be vé te -
lé vel mû sza ki lag vagy gaz da sá gi lag nem meg va ló sít ha tó -
nak íté li, kö te les je len te ni és bi zo nyí ta ni azt;
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(b) Az EMEP föld raj zi ha tó kö ré ben lévõ min den Fél
 köteles be szá mol ni a Bi zott ság ügy ve ze tõ tit ká rán ke resz tül
az EMEP-nek az EMEP Irá nyí tó Tes tü le te ál tal meg ha tá ro -
zan dó és a Fe lek ál tal a Vég re haj tó Tes tü let ülé sén jó vá ha -
gyan dó rend sze res ség gel a kö vet ke zõ in for má ci ók ról:

(i) A kén, a nit ro gén-oxi dok, az am mó nia és az il lé kony
szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá si szint jei, az EMEP Irá nyí tó
Tes tü le te ál tal meg adott mód sze rek, va la mint idõ- és tér -
be li fel bon tás al kal ma zá sá val;

(ii) Az anya gok ki bo csá tá si szint jei a re fe ren cia év ben
(1990) azo nos mód sze rek, va la mint idõ- és tér be li fel bon -
tás al kal ma zá sá val;

(iii) Ter ve zett ki bo csá tá si ada tok és je len le gi csök ken -
té si ter vek; és

(iv) A Fe lek be le fog lal hat nak a be szá mo ló juk ba min den 
olyan ki vé te les kö rül ményt, amely in do kol ja a ki bo csá tá -
sok idõ le ge sen a ki bo csá tá si kor lát nál ma ga sabb mér té két
egy vagy több szennye zõ anyag te kin te té ben; és

(c) Az EMEP föld raj zi ha tó kö rén kí vül lévõ Fe lek is
 kötelesek el ér he tõ vé ten ni a fen ti (b) be kez dés ben lévõ
 információkat a Vég re haj tó Tes tü let ké ré sé re.

2. A fen ti 1. (a) be kez dés sze rint je len ten dõ informá -
ciónak for ma i lag és tar tal mi lag össz hang ban kell len nie
a  Felek ál tal a Vég re haj tó Tes tü let ülé sén erre vonatko zóan
ho zott ha tá ro zat tal. A ha tá ro za tot szük ség ese tén  felül kell
vizs gál ni, hogy az in for má ci ók ra vo nat ko zó újabb for mai
vagy tar tal mi elem mel bõ vít sék a beszá molót.

3. Kel lõ idõ vel a Vég re haj tó Tes tü let éves ülé se it meg -
elõ zõ en az EMEP a kö vet ke zõ in for má ci ó kat kö te les szol -
gál tat ni:

(a) A kén- és nit ro gén ve gyü le tek kör nye ze ti kon cent rá -
ci ó ja és üle pe dé se, va la mint az il lé kony szer ves ve gyü le -
tek és az ózon kör nye ze ti kon cent rá ci ó já ra vo nat ko zó ren -
del ke zés re álló in for má ci ók; és

(b) A kén re vo nat ko zó szá mí tá sok, az oxi dált és re du -
kált nit ro gén ve gyü le tek anyag mér le gei, va la mint az ózon
és pre kur zo ra i nak nagy tá vol sá gú transz port já ra vonat -
kozó in for má ci ók.

Az EMEP föld raj zi ha tó kö rén kí vül lévõ Fe lek is kö te -
le sek el ér he tõ vé ten ni ha son ló in for má ci ó kat a Vég re haj tó
Tes tü let ké ré sé re.

4. Az Egyez mény 10. cikk 2. (b) be kez dé sé nek meg fe -
le lõ en a Vég re haj tó Tes tü let kö te les gon dos kod ni a kén- és 
nit ro gén ve gyü le tek üle pe dé sé nek, va la mint az ózon kon -
cent rá ci ó já nak ha tá sa i ra vo nat ko zó in for má ci ók elõ ké szí -
té sé rõl.

5. A Fe lek a Vég re haj tó Tes tü let ülé se in, rend sze res
idõ kö zön ként kö te le sek gon dos kod ni az EMEP föld raj zi
ha tó kö ré ben lévõ or szá gok ra szá mí tott és nem zet kö zi leg
har mo ni zált ki bo csá tás csök ken té si el osz tás ra vo nat ko zó
fe lül vizs gá lat el ké szí té sé rõl in teg rált ér té ke lés mo del lek,
ezen be lül lég kö ri szál lí tá si mo del lek al kal ma zá sá val,
 annak ér de ké ben, hogy to vább csök kent sék a kén- és nit ro -
gén ve gyü le tek ak tu á lis üle pe dé se és a kri ti kus ter he lé si

 értékek, va la mint az ak tu á lis ózon kon cent rá ci ók és az
I. mel lék let ben meg adott kri ti kus ózon szint ek kö zöt ti
 különbséget, amint azt a je len Jegy zõ könyv 3. cik ké nek
1. be kez dé se elõ ír ja, vagy bár mely, a Fe lek ál tal a Vég re -
haj tó Tes tü let ülé sén el fo ga dott al ter na tív ér té ke lé si mód -
szer rel.

8. cikk

Kutatás, fejlesztés és monitoring

A Fe lek kö te le sek ösz tö nöz ni a kö vet ke zõk kel össze -
füg gõ ku ta tást, fej lesz tést, mo ni tor in got és együttmû -
ködést:

(a) A je len Jegy zõ könyv ál tal tár gyalt anya gok kri ti kus
ter he lé sé nek és kri ti kus szint je i nek meg ál la pí tá sá hoz fel -
hasz nál ha tó, az anya gok ká ros ha tá sa i nak szá mí tá sá ra és
ér té ke lé sé re al kal mas mód sze rek nem zet kö zi har mo ni zá -
ci ó ja, va la mint, ahol le het sé ges, az ilyen har mo ni zá ció
 eljárásainak ki dol go zá sa;

(b) Az ki bo csá tá si adat bá zi sok fej lesz té se, kü lö nös te kin -
tet tel az am mó ni á ra és az il lé kony szer ves ve gyü le tek re;

(c) A mo ni tor ing tech ni kák és rend sze rek fej lesz té se,
a kén-, a nit ro gén- és az il lé kony szer ves ve gyü le tek
transz port já nak, kon cent rá ci ó já nak és üle pe dé sé nek, va la -
mint az ózon és a má sod la gos szi lárd anyag ke let ke zés
 modellezésének tö ké le te sí té se;

(d) A ki bo csá tá sok hosszú távú ala ku lá sá ra, és a ki bo -
csá tá sok az észa ki fél te ke kén, nit ro gén-oxi dok, ózon és
szi lárd por hát tér-kon cent rá ci ó já ra gya ko rolt ha tá sá ra
 vonatkozó tu do má nyos is me re tek bõ ví té se, kü lö nös te kin -
tet tel a sza bad tro po szfé ra ké mi á já ra és a szennye zõ anya -
gok föld ré szek kö zöt ti áram lá sá nak le he tõ sé gé re;

(e) To váb bi át fo gó stra té gia ki dol go zá sa a sa va so dás, az 
eut ro fi zá ció és a fo to ké mi ai szennye zés ká ros ha tá sa i nak
csök ken té sé re, be le ért ve ezek egy mást erõ sí tõ és össze tett
ha tá sa it;

(f) A kri ti kus ter he lé se ken és kri ti kus szin te ken, va la -
mint a mû sza ki fej lesz té se ken ala pu ló, a kén, a nit ro -
gén-oxi dok, az am mó nia és az il lé kony szer ves ve gyü le tek 
ki bo csá tá sá nak to váb bi csök ken té sét cél zó stra té gi ák
 kidolgozása és a ki bo csá tás csök ken té sek nem zet kö zi leg
har mo ni zált el osz tá sá nak szá mí tá sá ra al kal ma zott in teg -
rált ér té ke lés mo del le zé sé nek fej lesz té se úgy, hogy az
egyik Fél szá má ra se jár jon kü lö nö sen meg ter he lõ költ sé -
gek kel. Kü lö nös hang súlyt kell he lyez ni a me zõ gaz da ság -
ból és köz le ke dés bõl szár ma zó ki bo csá tá sok ra;

(g) A kén-, a nit ro gén- és az il lé kony szer ves ve gyü le -
tek, va la mint a fo to ké mi ai szennye zés em ber i egész ség re,
ezen be lül a szi lárd anyag kon cent rá ci ók hoz való hoz zá já -
ru lá suk ra, és – kü lö nö sen a sa va so dás és az eut ro fi zá ció
 által – a kör nye zet re, az anya gok ra, kü lö nö sen a tör té nel mi 
és kul tu rá lis mû em lé kek re gya ko rolt szé les kö rû ha tá sa i ra
vo nat ko zó idõ be li tren dek és tu do má nyos is me re tek meg -
ha tá ro zá sa, szá mí tás ba véve a kén-oxi dok, a nit ro gén-oxi -
dok, az am mó nia, az il lé kony szer ves ve gyü le tek és a tro -
posz fé ri kus ózon kö zöt ti kap cso la tot;
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(h) Ki bo csá tás csök ken té si tech no ló gi ák, energiaha -
tékonyságot és ener gia ta ka ré kos sá got nö ve lõ, va la mint
meg úju ló ener gi át hasz ná ló tech no ló gi ák és tech ni kák; 

(i) A me zõ gaz da ság ban al kal maz ha tó am mó nia csök -
ken té si tech ni kák ha té kony sá ga és ezek ha tá sa a he lyi és
re gi o ná lis üle pe dé sek re;

(j) A köz le ke dé si igé nyek ke ze lé se, va la mint a ke vés bé
szennye zõ köz le ke dé si mó dok fej lesz té se és elõ se gí té se;

(k) A kén, a nit ro gén-oxid, az am mó nia és az il lé kony
szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak csök ken té sé bõl ere dõ
kör nye ze ti és egész ség ügyi hasz nok mennyi sé gi meg ha tá -
ro zá sa, ahol le het sé ges, gaz da sá gi ér té ke lé se; és

(l) Azon esz kö zök fej lesz té se, me lyek e mun ka ered mé -
nye it szé les kör ben al kal maz ha tó vá és hoz zá fér he tõ vé
 tehetik.

9. cikk

Teljesítés

A Fe lek je len Jegy zõ könyv ben vál lalt kö te le zett sé ge i -
nek tel je sí té sét rend sze re sen fe lül kell vizs gál ni. A Vég re -
haj tó Tes tü let 1997/2 szá mú ha tá ro za ta alap ján, an nak
 tizenötödik ülé sén fel ál lí tott Vég re haj tást El len õr zõ
 Bizottság vég zi eze ket a fe lül vizs gá la to kat, és azok ról
a Vég re haj tó Tes tü let ülé sén be szá mol a Fe lek nek a fen ti
ha tá ro zat min den kor ha tá lyos mel lék le té ben meg adot tak -
nak meg fe le lõ en.

10. cikk

A Felek által a Végrehajtó Testület ülésein
végzett felülvizsgálatok

1. Az Egyez mény 10. cik ke 2. (a) be kez dé sé nek meg fe -
le lõ en a Fe lek a Vég re haj tó Tes tü let ülé se in kö te le sek
 felülvizsgálni a Fe lek, az EMEP és a Vég re haj tó Tes tü let -
nek alá ren delt egyéb tes tü le tek ál tal szol gál ta tott, a kén- és 
nit ro gén ve gyü le tek kon cent rá ci ó já nak és üle pe dé sé nek
ha tá sa i ra, va la mint a fo to ké mi ai szennye zés ha tá sa i ra
 vonatkozó ada to kat, va la mint a 9. cikk ben em lí tett, a Vég -
re haj tást El len õr zõ Bi zott ság ál tal ké szí tett fe lül vizs gá la -
to kat.

2. (a) A Fe lek a Vég re haj tó Tes tü let ülé se in kö te le sek
fo lya ma to san fe lül vizs gál ni a je len Jegy zõ könyv ben vál -
lalt kö te le zett sé get, be le ért ve:

(i) Kö te le zett sé ge i ket a 7. cikk 5. be kez dé sé ben le írt,
szá mí tott és nem zet kö zi leg har mo ni zált ki bo csá tás csök -
ken té si há nya duk kal össze füg gés ben;

(ii) A kö te le zett sé gek és a je len Jegy zõ könyv cél ja i nak
el éré se felé tett ha la dás meg fe le lõ sé gét; 

(b) A fe lül vizs gá lat so rán szá mí tás ba kell ven ni a sa va -
so dás, az eut ro fi zá ció és a fo to ké mi ai szennye zés ha tá sa i ra 
vo nat ko zó el ér he tõ leg jobb tu do má nyos is me re te ket, be le -

ért ve a vo nat ko zó egész ség ügyi ha tá so kat, kri ti kus szin te -
ket és ter he lé se ket, az in teg rált ér té ke lés mo del le zés fej lõ -
dé sét és tö ké le te sí té sét, a tech no ló gi ai fej lõ dést, a vál to zó
gaz da sá gi fel té te le ket, a ki bo csá tá sok és csök ken té si tech -
ni kák adat bá zi sán vég zett fej lesz té se ket, kü lö nö sen az
 ammónia és az il lé kony szer ves ve gyü le tek te kin te té ben,
va la mint a ki bo csá tá si szin tek re vo nat ko zó kötelezett -
ségek tel je sí té sét;

(c) A fe lül vizs gá la tok kal kap cso la tos el já rá so kat, mód -
sze re ket és üte me zést a Fe lek ha tá roz zák meg a Vég re haj -
tó Tes tü let ülé sén. Az elsõ fe lül vizs gá lat nak a je len Jegy -
zõ könyv ha tály ba lé pé sét kö ve tõ egy éven be lül kell el kez -
dõd nie.

11. cikk

Vitás kérdések rendezése

1. Amennyi ben a je len Jegy zõ könyv ér tel me zé se vagy
al kal ma zá sa so rán bár mely két vagy több Fél kö zött vita
tá mad na, az érin tett Fe lek tár gya lá sos vagy tet szé sük sze -
rint bár mely más bé kés úton kö te le sek ren dez ni a vi tát.
A vi tá ban érin tett Fe lek kö te le sek tá jé koz tat ni a Végre -
hajtó Tes tü le tet a vi tá juk ról.

2. A je len Jegy zõ könyv ra ti fi ká lá sa, el fo ga dá sa, jó vá -
ha gyá sa, vagy az ah hoz tör té nõ csat la ko zás so rán, il let ve
azt kö ve tõ en bár mi kor, azon Fe lek, ame lyek nem re gi o ná -
lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek, a Le té te mé nyes hez
be nyúj tott írá sos nyi lat ko zat ban ki je lent he tik, hogy va la -
mely, a Jegy zõ könyv ér tel me zé se vagy al kal ma zá sa kap -
csán tá madt vita ese tén, az aláb bi ren de zé si mó dok va la -
me lyi két, vagy mind ket tõt ma guk ra néz ve ipso fac to és
 külön meg ál la po dás nél kül kö te le zõ nek te kin tik mind azon 
Fe lek kel kap cso lat ban, ame lyek ezen kö te le zett sé get
 maguk is el fo gad ják: 

(a) A vi tás kér dés Nem zet kö zi Bí ró ság elé ter jesz té se;
(b) Dön tõ bí rás ko dás a Fe lek ál tal a Vég re haj tó Tes tü let

ülé sén – amint az meg old ha tó – el fo ga dott el já rás sze rint,
a dön tõ bí rás ko dás ra vo nat ko zó mel lék let alap ján.

Az a Fél, amely re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve -
zet, ha son ló ered ménnyel járó nyi lat ko za tot te het a fen ti
(b) pont ban meg ha tá ro zott dön tõ bí rás ko dás sal kap cso lat -
ban.

3. A 2. be kez dés sze rint tett nyi lat ko zat ér vény ben ma -
rad mind ad dig, amíg meg fo gal ma zá sa sze rint ér vé nye le
nem jár, vagy há rom hó na pig azt kö ve tõ en, hogy a Le té te -
mé nyest a vissza vo nás ról írás ban ér te sí tik.

4. Egy új nyi lat ko zat, egy a vissza vo nás ról szó ló ér te sí -
tés, vagy va la mely nyi lat ko zat ér vé nyes sé gé nek le jár ta
nem be fo lyá sol ja a Nem zet kö zi Bí ró sá gon vagy a döntõ -
bíráskodáson fo lyó el já rás me ne tét sem mi lyen mó don,
amennyi ben a vi tá ban részt ve võ Fe lek más képp nem ál la -
pod nak meg.
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5. Ki vé ve azt az ese tet, ha a vi tá ban érin tett Fe lek egy -
for mán el fo gad ták a vita ren de zé sé nek 2. be kez dés ben
 leírt ren de zé si mód ját, és ti zen két hó nap pal a vita fenn ál lá -
sá ról szó ló írás be li ér te sí tést kö ve tõ en az érin tett Fe lek
nem tud ták ren dez ni vi tá ju kat az 1. be kez dés ben le írt mó -
don, a vi tát bár mely, a vi tá ban érin tett Fél ké ré sé re bé kél -
te tõ el já rás ra kell bo csá ta ni.

6. Az 5. be kez dés cél já ból fel kell ál lí ta ni egy bé kél te tõ
bi zott sá got.  A bi zott sá got az érin tett Fe lek ál tal egyen lõ
szám ban de le gált ta gok ból kell össze ál lí ta ni, vagy ha a bé -
kél te tés ben részt ve võ egyes Fe lek ér de ke meg egye zik,
 akkor az adott ér dek cso port de le gál ja a ta go kat, to váb bá az 
így de le gált bi zott sá gi ta gok meg vá laszt ják a bi zott ság
 elnökét. A bi zott ság aján lás jel le gû dön tést hoz, ame lyet
a Fe lek nek jó hi sze mû en kell fi gye lem be ven ni.

12. cikk

Mellékletek

Je len Jegy zõ könyv mel lék le tei a Jegy zõ könyv szer ves
ré szét ké pe zik. 

13. cikk

Módosítások és kiigazítások

1. Je len Jegy zõ könyv mó do sí tá sát bár mely Fél ja va sol -
hat ja. Az Egyez mény hez csat la ko zott bár mely Fél ja va sol -
hat ja ne vé nek je len Jegy zõ könyv II. mel lék le té be tör té nõ
fel vé te lét, a rá vo nat ko zó ki bo csá tá si szin tek kel, a ki bo -
csá tá si kor lá tok kal és a ki bo csá tás csök ken tés szá za lé ká -
val együtt.

2. A ja va solt mó do sí tá so kat és ki iga zí tá so kat írás ban
kell be nyúj ta ni a Bi zott ság ügy ve ze tõ tit ká rá nak, aki köz li
azo kat a töb bi Fél lel. A Fe lek nek a Vég re haj tó Tes tü let
 soron kö vet ke zõ ülé sén kell meg vi tat ni a ja va solt mó do sí -
tá so kat és ki iga zí tá so kat, fel té ve, hogy az ügy ve ze tõ tit kár
leg alább ki lenc ven nap pal ko ráb ban el jut tat ta a ja vas la to -
kat a Fe lek hez.

3. Je len Jegy zõ könyv re, be le ért ve an nak II–IX. mel lék -
le te i re vo nat ko zó mó do sí tá si ja vas la to kat a Vég re haj tó
Tes tü let ülé sén je len lé võ Fe lek nek egy han gú lag kell el fo -
gad ni uk, és a ja vas la tot el fo ga dó Fe lek szá má ra ki lenc ven
nap pal az után lép élet be, hogy a Fe lek két har ma da el ju tat -
ta er rõl szó ló írá sos el fo ga dó nyi lat ko za tát a Le té te mé -
nyes nek. A töb bi Fél ese té ben a mó do sí tá sok az adott Fél
el fo ga dó nyi lat ko za tá nak Le té te mé nyes hez tör té nõ el jut -
ta tá sát kö ve tõ ki lenc ve ne dik na pon lép nek élet be. 

4. Je len Jegy zõ könyv mel lék le te i nek a 3. be kez dés ben
le ír tak tól el té rõ mó don tör té nõ mó do sí tá sát a Vég re haj tó
Tes tü let ülé sén je len lé võ Fe lek nek egy han gú lag kell el fo -
gad ni uk. A Bi zott ság ügy ve ze tõ tit ká ra ál tal a Fe lek ré szé -

re meg kül dött köz lést kö ve tõ ki lenc ve ne dik nap le jár ta
után ezen mel lék le tek mó do sí tá sa ha tály ba lép mind azon
Fe lek szá má ra, me lyek nem nyúj tot tak be be je len tést a
 Letéteményeshez az aláb bi 5. be kez dés alap ján, fel té ve,
hogy leg alább ti zen hat Fél nem nyúj tott be ilyen be je len -
tést.

5. Bár mely Fél nek, amely nek nem áll mód já ban el fo -
gad ni egy mel lék let re vo nat ko zó, a 3. be kez dés ben le írt tól
el té rõ mó do sí tást, er rõl írás ban tá jé koz tat nia kell a Le té te -
mé nyest az el fo ga dás köz lé sét kö ve tõ ki lenc ven na pon
 belül. A Le té te mé nyes nek ké se de lem nél kül ér te sí te nie
kell a töb bi Fe let a be ér ke zett be je len tés rõl. Az ilyen köz -
lést kül dõ Fe lek a ké sõb bi ek ben bár mi kor el fo gad hat ják
a mó do sí tást, és ek kor az el fo ga dá si nyi lat ko zat nak Le té -
te mé nyes hez való el jut ta tá sá tól szá mí tott ki lenc ve ne dik
na pon szá muk ra is élet be lép a mel lék let mó do sí tá sa.

6. A II. mel lék let ki iga zí tá sa it a Vég re haj tó Tes tü let
ülé sén je len lé võ Fe lek nek egy han gú lag kell el fo gad ni uk
és ha tály ba lép je len Jegy zõ könyv höz csat la ko zott min den 
Fél szá má ra ki lenc ven nap pal azt kö ve tõ en, hogy a Bi zott -
ság ügy ve ze tõ tit ká ra írás ban kö zöl te a Fe lek kel a ki iga zí -
tás el fo ga dá sát.

14. cikk

Aláírás

1. Je len Jegy zõ könyv Gö te borg ban (Svéd or szág),
1999. no vem ber 30-án és de cem ber 1-jén ír ha tó alá, ezt
kö ve tõ en pe dig az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek
szék he lyén, New York ban, 2000. má jus 30-ig a Bi zott ság
tag or szá gai és a Gaz da sá gi és Szo ci á lis Ta nács 1947. már -
ci us 28-i, 36 (IV) szá mú ha tá ro za tá nak 8. cik ke alap ján
a Bi zott ság ban ta nács ko zá si jog ál lás sal ren del ke zõ ál la -
mok, va la mint a Bi zott ság szu ve rén tag or szá ga i ból álló
olyan re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek ál tal,
ame lyek jo go sul tak a Jegy zõ könyv ben fog lalt kér dé sek kel 
kap cso la tos nem zet kö zi meg ál la po dá sok ról tár gya lá so kat
foly tat ni, ilyen meg ál la po dá so kat köt ni és vég re haj ta ni,
fel té ve, hogy azok az ál la mok és szer ve ze tek csat la koz tak
az Egyez mény hez, és sze re pel nek a II. mel lék let lis tá ján.

2. A re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek – a
ha tás kö rük be tar to zó kér dé sek ben – sa ját ne vük ben gya -
ko rol ják azo kat a jo go kat és tel je sí tik azo kat a kö te le zett -
sé ge ket, ame lyek je len Jegy zõ könyv sze rint e szer ve ze tek
tagorszá gait meg il le tik. Ilyen ese tek ben e szer ve ze tek tag -
or szá gai  külön-külön nem gya ko rol hat ják e jo ga i kat.

15. cikk

Ratifikálás, elfogadás, jóváhagyás és csatlakozás

1. Je len Jegy zõ köny vet az alá írók nak meg kell erõ sí te -
ni ük, el kell fo gad ni uk vagy jóvá kell hagy ni uk.
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2. Je len Jegy zõ könyv höz 2000. má jus 31-étõl a 14. cikk
1. be kez dé sé ben le írt kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ ál la mok
és szer ve ze tek csat la koz hat nak.

3. A meg erõ sí tõ, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la -
ko zá si ok ira to kat le tét be kell he lyez ni a Le té te mé nyes nél.

16. cikk

Letéteményes

A Le té te mé nyes az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek
fõ tit ká ra.

17. cikk

Hatálybalépés

1. Je len Jegy zõ könyv az azt kö ve tõ ki lenc ve ne dik
 napon lép ha tály ba, hogy a ti zen ha to dik meg erõ sí tõ, el fo -
ga dá si és jó vá ha gyá si ok irat is le tét be ke rült a Le té te mé -
nyes nél.

2. Min den olyan, a 14. cikk 1. be kez dé sé ben em lí tett
kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ ál lam vagy szer ve zet te kin te té -
ben, amely a Jegy zõ köny vet a ti zen ha to dik meg erõ sí tõ,
 elfogadási, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok irat le tét be
he lye zé sét kö ve tõ en erõ sí ti meg, fo gad ja el, hagy ja jóvá
vagy csat la ko zik ah hoz, a Jegy zõ könyv azt a na pot kö ve tõ
ki lenc ve ne dik na pon lép ha tály ba, ame lyen az adott Fél
 letétbe he lyez te sa ját meg erõ sí tõ, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si
vagy csat la ko zá si ok ira tát.

18. cikk

Visszalépés

Bár mely Fél a je len Jegy zõ könyv rá vo nat ko zó an tör té -
nõ ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott öt év el tel te után bár mi kor
vissza lép het a Jegy zõ könyv tõl, ha er rõl a Le té te mé nyest
írás ban ér te sí ti. A vissza lé pés az írá sos ér te sí tés nek a Le té -
te mé nyes ál ta li kéz hez vé te le idõ pont ját kö ve tõ ki lenc ve -
ne dik na pon lép ha tály ba, vagy a vissza lé pé si ér te sí tés ben
meg ha tá ro zott ké sõb bi idõ pont ban.

19. cikk

Hiteles szövegek

Je len Jegy zõ könyv ere de ti szö ve ge, amely nek an gol,
fran cia és orosz nyel vû vál to za ta egy aránt hi te les nek
 tekintendõ, az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek fõtit -
káránál ke rül le tét be he lye zés re.

Fen ti ek hi te lé ül az erre meg fe le lõ en fel ha tal ma zás sal
ren del ke zõ alul írot tak a je len Jegy zõ köny vet alá ír ták.

Ké szült Gö te borg ban (Svéd or szág), ezerkilencszáz -
kilencvenkilenc no vem ber har min ca di kán.

I. melléklet

KRITIKUS TERHELÉSEK ÉS SZINTEK

I. A SAVASODÁSRA VONATKOZÓ
KRITIKUS TERHELÉSEK

A. Az EMEP földrajzi hatókörében lévõ Felek esetén

1. Az öko szisz té mák ese té ben a sa va so dás ra vo nat ko zó 
kri ti kus ter he lé sek (de fi ní ci ót lásd az 1. cikk ben) meg ha tá -
ro zá sa az Egyez mény hez kap cso ló dó, a Kri ti kus szin -
tek/ter he lé sek, és az ezt túl lé põ ér ték kel jel lem zett föld raj zi 
te rü le tek fel tér ké pe zé sé nek mód szer ta na és kri té ri u mai c.
ké zi könyv nek meg fe le lõ en tör tént. Ezek a sa va so dást oko -
zó üle pe dé sek ma xi má lis mennyi sé gei, ame lye ket az öko -
szisz té ma hosszú tá von ké pes ká ro so dás nél kül el vi sel ni.
Nit ro gén szem pont já ból a sa va so dás ra vo nat ko zó kri ti kus
ter he lé sek fi gye lem be ve szik az öko szisz té mán be lü li nit -
ro gén el vo nó fo lya ma to kat (pl. nö vé nyek ál ta li fel vé tel),
a kén ese té ben vi szont nem. A kom bi nált, kén re és nit ro -
gén re vo nat ko zó kri ti kus ter he lé sek csak ak kor te kin tik
a nit ro gént fe les leg ben, ha a nit ro gén üle pe dés na gyobb az
öko szisz té ma nit ro gén el vo nó fo lya ma ta i nál. A Fe lek ál tal
be je len tett kri ti kus ter he lé se ket össze gez ték az in teg rált
ér té ke lé si mo del le zés cél já ra, ame lyet a II. mel lék let ben
ta lál ha tó ki bo csá tá si kor lá tok meg ha tá ro zá sa kor út mu ta -
tó ként al kal maz nak.

B. Észak-amerikai Felek esetén

2. Ka na da ke le ti ré sze ese té ben az er dõs öko szisz té mát
érõ kri ti kus kén és nit ro gén ter he lé sek ér té ke it az Egyez -
mény hez kap cso ló dó, a Kri ti kus szint ek/ter he lé sek, és az
ezt túl lé põ ér ték kel jel lem zett föld raj zi te rü le tek fel tér ké -
pe zé sé nek mód szer ta na és kri té ri u mai c. ké zi könyv ben
meg adot tak hoz ha son ló tu do má nyos mód sze rek és krité -
riumok (Ka na dai Sa vas Esõ Fel mé rés, 1997) al kal ma zá sá -
val ha tá roz ták meg. Ka na da ke le ti ré szé ben a sa va so dás ra
vo nat ko zó kri ti kus ter he lé si ér té kek (de fi ní ci ót lásd az
1. cikk ben) a ki üle pe dett szul fá tot je len tik kg/ha/év mér -
ték egy ség ben ki fe jez ve. Ka na da nyu ga ti ré szén, Al ber tá -
ban, ahol a ki üle pe dé si szint ek je len leg a kör nye zet vé del -
mi ha tár ér té kek alatt van nak, el fo gad ták az Eu ró pá ban
a ta la jok po ten ci á lis sa va so dá sá ra al kal ma zott ál ta lá nos
kri ti kus ter he lé si be so ro lá si rend szert. A po ten ci á lis sa va -
so dást úgy ha tá roz ták meg, hogy a kén és a nit ro gén üle pe -
dé sé bõl ki von ják a bá zi kus ka ti o nok tel jes (ned ves és szá -
raz) üle pe dé sét. A po ten ci á lis sa va so dás ra vo nat ko zó kri -
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ti kus ter he lé sek mel lett Al ber tá ban a sa vas sá got oko zó
 kibocsátások ke ze lé se ér de ké ben cél ter he lé se ket és mo ni -
to ro zá si ter he lé se ket is meg ha tá roz tak.

3. Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ese tén a sa va so dás
ha tá sa it az öko szisz té ma ér zé keny sé gé nek, a sav kép zõ
 vegyületek öko szisz té mán be lü li tel jes ter he lé sé nek, és az
öko szisz té mán be lü li nit ro gén el vo nó fo lya ma tok kal kap -
cso la tos bi zony ta lan ság nak az ér té ke lé sé vel be csül ték.

4. Eze ket a ter he lé se ket és ha tá so kat az in teg rált ér té ke -
lé si mo del le zés ben hasz nál ják, és a II. mel lék let ben ta lál -
ha tó, Ka na dá ra és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ra vo nat -
ko zó ki bo csá tá si kor lá tok meg ha tá ro zá sa kor út mu ta tó ként 
al kal maz zák.

II. KRITIKUS TÁPANYAG NITROGÉN TERHELÉSEK

Az EMEP földrajzi hatókörében lévõ Felek esetén

5. Az öko szisz té má ra vo nat ko zó kri ti kus táp anyag nit -
ro gén (eut ro fi zá ció) ter he lé sek (de fi ní ci ót lásd az 1. cikk -
ben) meg ha tá ro zá sa az Egyez mény hez kap cso ló dó, a Kri -
ti kus szint ek/ter he lé sek, és az ezt túl lé põ ér ték kel jel lem zett 
föld raj zi te rü le tek fel tér ké pe zé sé nek mód szer ta na és kri té -
ri u mai c. ké zi könyv nek meg fe le lõ en tör tént. Ezek az eut -
ro fi zá ló nit ro gén üle pe dé sek ma xi má lis mennyi sé gei, ame -
lyet az öko szisz té ma hosszú tá von ké pes ká ro so dás nél kül
el vi sel ni. A Fe lek ál tal be je len tett kri ti kus ter he lé se ket
össze gez ték az in teg rált ér té ke lé si mo del le zés ben való
hasz ná lat cél já ra, me lyet a II. mel lék let ben ta lál ha tó ki bo -
csá tá si kor lá tok meg ha tá ro zá sa kor út mu ta tó ként
 alkalmaznak.

III. KRITIKUS ÓZONSZINTEK

A. Az EMEP földrajzi hatókörében lévõ Felek esetén

6. Az ózon kri ti kus szint je it (de fi ní ci ót lásd az 1. cikk -
ben) a nö vé nyek vé del mé ben az Egyez mény hez kapcso -
lódó, a Kri ti kus szint ek/ter he lé sek, és az ezt túl lé põ ér ték -
kel jel lem zett föld raj zi te rü le tek fel tér ké pe zé sé nek mód -
szer ta na és kri té ri u mai c. ké zi könyv nek meg fe le lõ en ha tá -
roz ták meg. Eze ket a 40 ppb (tér fo ga ti mil li ár dod rész)
 küszöbértéket meg ha la dó ku mu la tív ex po zí ci ó ként fe je zik 
ki. Ezt a ki tett sé gi in de xet AOT40-ként jel zik (a 40 ppb
kü szö böt meg ha la dó ku mu la tív ex po zí ció). Az AOT40-et
úgy szá mol ják, hogy összeg zik az órás kon cent rá ció
(ppb-ben ki fe je zett) ér té ke és a 40 ppb köz ti kü lönb sé get
min den olyan órá ban, ami kor a kon cent rá ció meg ha lad ja
a 40 ppb-t.

7. Ha szon nö vé nyek ese té ben az ózon hosszú távú kri ti -
kus szint jé nek má jus– jú ni us ra (mint ti pi kus nö ve ke dé si
idõ szak ra), nap pa li órák ra, az AOT40 3000 ppb.óra-ban
tör té nõ meg ha tá ro zá sát azon ve szé lyez te tett te rü le tek azo -
no sí tá sá ra hasz nál ták, ahol a kri ti kus szin te ket túl lép ték.
A je len Jegy zõ könyv höz kap cso ló dó in teg rált ér té ke lé si
mo del le zés cél ja a túl lé pé sek faj la gos csök ken té se volt
 annak ér de ké ben, hogy a II. mel lék let ben ta lál ha tó ki bo -
csá tá si kor lá tok meg ha tá ro zá sa kor út mu ta tó ként szol gál -
ja nak. A ha szon nö vé nyek re vo nat ko zó hosszú távú kri ti -
kus ózon szint más nö vé nyek, pél dá ul fák és ter mé sze tes
ve ge tá ció, vé del mét is elõ se gí ti. To váb bi tu do má nyos
mun ka fo lyik a ve ge tá ci ó ra vo nat ko zó kri ti kus ózon szint
túl lé pé sé re vo nat ko zó még dif fe ren ci ál tabb ma gya rá zat
ki dol go zá sá ra.

8. Az em ber i egész ség re vo nat ko zó kri ti kus ózon szin -
tet a WHO Air Qu a lity Gu i de li ne (Le ve gõ mi nõ sé gi Irány -

el vek) 8 órás át lag ban 120 µ/m3 ózon szint ben ha tá roz ta
meg. Az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet Eu ró pai Te rü le ti
Iro dá já val (WHO/EURO) együtt mû köd ve az in teg rált
 értékelés mo del le zés cél já ra a WHO Air Qu a lity Gu i de li ne 
he lyet te sí tõ je ként az egy évre szá mí tott, AOT60-ként ki fe -
je zett kri ti kus szin tet (a 60 ppb kü szö böt meg ha la dó

 kumulatív ex po zí ció), azaz 120 µ/m3-t fo gad ták el. Ezt
azon ve szé lyez te tett te rü le tek ki je lö lé sé re hasz nál ták, ahol 
a kri ti kus szin te ket túl lép ték. A je len Jegy zõ könyv höz
kap cso ló dó in teg rált ér té ke lé si mo del le zés cél ja a túl lé pé -
sek faj la gos csök ken té se volt an nak ér de ké ben, hogy a
II. mel lék let ben ta lál ha tó ki bo csá tá si kor lá tok meg ha tá ro -
zá sa kor út mu ta tó ként szol gál ja nak.

B. Észak-amerikai Felek esetén

9. Ka na da ese tén az ózon kri ti kus szint je it az em ber i
egész ség és a kör nye zet vé del mé ben ha tá roz zák meg, és
fel hasz nál ják az egész Ka na dá ra vo nat ko zó ózon ha tár ér -
té kek meg ha tá ro zá sa kor. A II. mel lék let ben ta lál ha tó
 kibocsátási kor lá to kat an nak ér de ké ben ha tá roz ták meg,
hogy tel je sít he tõ le gyen az egész Ka na dá ra vo nat ko zó
ózon ha tár ér té kek.

10. Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban az ózon kri ti -
kus szint je it úgy ha tá roz zák meg, hogy meg fe le lõ biz ton -
ság gal véd jék a köz egész sé get, min den is mert és is me ret -
len ká ros ha tás tól véd jék a köz jó lé tet, és hogy se gít sé gük -
kel fel ál lít sák a nem ze ti kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gi ha tár -
ér té ke ket. Az in teg rált ér té ke lé si mo del le zést és a nem ze ti
kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gi ha tár ér té ke ket a II. mel lék let -
ben ta lál ha tó, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ra vo nat ko zó
ki bo csá tá si kor lá tok meg ha tá ro zá sá nál út mu ta tó ként
 alkalmazzák.
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II. melléklet

KIBOCSÁTÁSI KORLÁTOK

Az aláb bi táb lá za tok ban fel so rolt ki bo csá tá si kor lá tok je len Jegy zõ könyv 3. cik ké nek 1. és 10. be kez dé se i ben  leírt
 kötelezettségekre vo nat koz nak. Az 1980. és 1990. évi ki bo csá tá si szint ek, va la mint a fel so rolt szá za lé kos ki bo csá tás
csök ken té sek csak tá jé koz ta tó jel le gû ek.

1. táblázat
Kénre vonatkozó kibocsátási korlátok

(ezer tonna SO2/év)

Fe lek

Ki bo csá tá si szint ek

Ki bo csá tá si
kor lát

2010-re

Szá za lé kos
ki bo csá tás

csök ken té sek
2010-re

(re fe ren cia év:
1990)

1980 1990

Ör mény or szág 141 73 73 0%

Auszt ria 400 91 39 –57%

Fe hér orosz or szág 740 637 480 –25%

Bel gi um 828 372 106 –72%

Bul gá ria 2050 2008 856 –57%

Ka na daa 4643 3236

PEMA (SOMA) 3135 1873

Hor vát or szág 150 180 70 –61%

Cseh Köz tár sa ság 2257 1876 283 –85%

Dá nia 450 182 55 –70%

Finn or szág 584 260 116 –55%

Fran cia or szág 3208 1269 400 –68%

Né met or szág 7514 5313 550 –90%

Gö rög or szág 400 509 546 7%

Ma gyar or szág 1633 1010 550 –46%

Ír or szág 222 178 42 –76%

Olasz or szág 3757 1651 500 –70%

Lett or szág – 119 107 –10%

Li ech tens te in 0,39 0,15 0,11 –27%

Lit vá nia 311 222 145 –35%

Lu xem burg 24 15 4 –73%

Hol lan dia 490 202 50 –75%

Nor vé gia 137 53 22 –58%

Len gyel or szág 4100 3210 1397 –56%

Por tu gá lia 266 362 170 –53%

Mol dáv Köz tár sa ság 308 265 135 –49%

Ro má nia 1055 1311 918 –30%

Orosz or szágb 7161 4460

PEMA 1062 1133 635 –44%

Szlo vá kia 780 543 110 –80%

Szlo vé nia 235 194 27 –86%

Spa nyol or szágb 2959 2182 774 –65%
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Fe lek

Ki bo csá tá si szint ek

Ki bo csá tá si
kor lát

2010-re

Szá za lé kos
ki bo csá tás

csök ken té sek
2010-re

(re fe ren cia év:
1990)

1980 1990

Svéd or szág 491 119 67 –44%

Svájc 116 43 26 –40%

Uk raj na 3849 2782 1457 –48%

Egye sült Ki rály ság 4863 3731 625 –83%

Ame ri kai Egye sült Ál la mokc

Eu ró pai Kö zös ség 26456 16436 4059 –75%

a Je len Jegy zõ könyv ra ti fi ká lá sa, el fo ga dá sa, jó vá ha gyá sa vagy az ah hoz való csat la ko zás után Ka na da be nyújt egy
nem ze ti vagy a PE MA-já ra vo nat ko zó ki bo csá tá si kor lá tot a kén re és igyek szik meg ha tá roz ni egy kor lá tot 2010-re is. A
kén ese té ben a PEMA a SOMA (kén-oxi dok ke ze lé si te rü le te), ame lyet 1994. jú ni us 14-én, Os ló ban  elfogadott, A kén ki -
bo csá tás to váb bi csök ken té sé rõl szó ló Jegy zõ könyv III. mel lék le te alap ján ál lí tot tak fel, mint dél ke let-ka na dai SO MA-t.
Ez egy 1 mil lió km2 nagy sá gú  terület, amely ma gá ba fog lal ja a Prin ce Ed ward-szi get, Új-Skó cia és New Bruns wick
egész te rü le tét, Qu e beck tar to mány nak a Szent Lõ rinc-öböl észa ki part já nál lévõ  Havre St-Pi er re-t és a Qu e beck-On ta rio 
ha tár Ja mes-öb löt met szõ pont ját össze kö tõ egye nes tõl dél re fek võ te rü le tét, és On ta rio tar to mány nak a Qu e beck-On ta -
rio ha tár  James- öblöt met szõ pont ját és a Fel sõ tó észa ki part já nál lévõ  Nipigon fo lyót össze kö tõ egye nes tõl dél re fek võ
te rü le tét. 

b Az ada tok az EMEP te rü le té nek eu ró pai ré szé re  vonatkoznak.
c Je len Jegy zõ könyv ra ti fi ká lá sa, el fo ga dá sa, jó vá ha gyá sa vagy az ah hoz való csat la ko zás után az Ame ri kai Egye sült

Ál la mok e mel lék let hez be nyújt ja a kö vet ke zõ ket: (a) a moz gó és hely hez kö tött kén ki bo csá tó for rá sok ra vo nat ko zó spe -
ci fi kus ki bo csá tás-csök ken té si in téz ke dé sek, ame lye ket vagy or szá go san, vagy a PE MA-ra vo nat ko zó an al kal maz nak,
fel té ve, hogy be nyúj tott a kén re  PEMA-t a III. mel lék let hez; (b) az 1990-es évre vo nat ko zó tel jes be csült kén ki bo csá tás
vagy or szá go san, vagy a  PEMA-ra vo nat ko zó an; (c) az 2010-es évre vo nat ko zó  tájékoztató jel le gû tel jes kén ki bo csá tás
vagy or szá go san, vagy a PE MA-ra vo nat ko zó an; és (d) az eh hez kap cso ló dó kén ki bo csá tás csök ken té si becs lé sek (szá -
za lék ban ki fe jez ve). A (b) té tel táb lá zat ban ke rül fel tün te tés re, az (a), (c) és (d) té tel pe dig a táb lá zat hoz kap cso ló dó láb -
jegy zet ben.

2. táblázat
Nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási korlátok

(ezer tonna NO2/év)

Fe lek
Ki bo csá tá si szint ek

1990
Ki bo csá tá si kor lát

2010-re

Szá za lé kos
ki bo csá tás csök ken té sek 2010-re

(re fe ren cia év: 1990)

Ör mény or szág 46 46 0%

Auszt ria 194 107 –45%

Fe hér orosz or szág 285 255 –11%

Bel gi um 339 181 –47%

Bul gá ria 361 266 –26%

Ka na daa1 2104

Hor vát or szág 87 87 0%

Cseh Köz tár sa ság 742 286 –61%

Dá nia 282 127 –55%

Finn or szág 300 170 –43%

Fran cia or szág 1882 860 –54%

Né met or szág 2693 1081 –60%

Gö rög or szág 343 344 0%

Ma gyar or szág 238 198 –17%
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Fe lek
Ki bo csá tá si szint ek

1990
Ki bo csá tá si kor lát

2010-re

Szá za lé kos
ki bo csá tás csök ken té sek 2010-re

(re fe ren cia év: 1990)

Ír or szág 115 65 –43%

Olasz or szág 1938 1000 –48%

Lett or szág 93 84 –10%

Li ech tens te in 0,63 0,37 –41%

Lit vá nia 158 110 –30%

Lu xem burg 23 11 –52%

Hol lan dia 580 266 –54%

Nor vé gia 218 156 –28%

Len gyel or szág 1280 879 –31%

Por tu gá lia 348 260 –25%

Mol dáv Köz tár sa ság 100 90 –10%

Ro má nia 546 437 –20%

Orosz or szágb1 3600

PEMA 360 265 –26%

Szlo vá kia 225 130 –42%

Szlo vé nia 62 45 –27%

Spa nyol or szágb1 1113 847 –24%

Svéd or szág 338 148 –56%

Svájc 166 79 –52%

Uk raj na 1888 1222 –35%

Egye sült Ki rály ság 2673 1181 –56%

Ame ri kai Egye sült Ál la mokc1

Eu ró pai Kö zös ség 13161 6671 –49%

a1 Je len Jegy zõ könyv ra ti fi ká lá sa, el fo ga dá sa, jó vá ha gyá sa vagy az ah hoz való csat la ko zás után Ka na da be nyújt ja
az 1990-es ki bo csá tá si szin tet és a 2010-re vo nat ko zó ki bo csá tá si kor lá tot a nit ro gén-oxi dok ra or szá go san vagy a
 PEMA-jára vo nat ko zó an, fel té ve, hogy meghatá rozott ilyet.

b1 Az ada tok az EMEP te rü le té nek eu ró pai ré szé re vo nat koz nak.
c1 Je len Jegy zõ könyv ra ti fi ká lá sa, el fo ga dá sa, jó vá ha gyá sa vagy az ah hoz való csat la ko zás után az Ame ri kai Egye sült 

Ál la mok e mel lék let hez be nyújt ja a kö vet ke zõ ket: (a) a moz gó és hely hez kö tött nit ro gén-oxi do kat ki bo csá tó for rá sok ra
vo nat ko zó spe ci fi kus ki bo csá tás-csök ken té si in téz ke dé sek, ame lye ket vagy or szá go san, vagy a PE MA-ra vo nat ko zó an
al kal maz nak, fel té ve, hogy be nyúj tott a nit ro gén-oxi dok ra PE MA-t a III. mel lék let hez; (b) az 1990-es évre vo nat ko zó
tel jes be csült nit ro gén-oxid ki bo csá tás vagy or szá go san, vagy a PE MA-ra vo nat ko zó an; (c) az 2010-es évre vo nat ko zó
tá jé koz ta tó jel le gû tel jes nit ro gén-oxid ki bo csá tás vagy or szá go san, vagy a  PEMA-ra vo nat ko zó an; és (d) az eh hez kap -
cso ló dó nit ro gén-oxid ki bo csá tás csök ken té si becs lé sek (szá za lék ban ki fe jez ve). A (b) té tel táb lá zat ban ke rül fel tün te -
tés re, az (a), (c) és (d) té tel pe dig a táb lá zat hoz kap cso ló dó láb jegy zet ben.

3. táblázat
Ammóniára vonatkozó kibocsátási korlátok

(ezer tonna NH3/év)

Fe lek
Ki bo csá tá si szint ek

1990
Ki bo csá tá si kor lát

2010-re

Szá za lé kos
ki bo csá tás csök ken té sek 2010-re

(re fe ren cia év: 1990)

Ör mény or szág 25 25 0%

Auszt ria 81 66 –19%

Fe hér orosz or szág 219 158 –28%

Bel gi um 107 74 –31%
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Fe lek
Ki bo csá tá si szint ek

1990
Ki bo csá tá si kor lát

2010-re

Szá za lé kos
ki bo csá tás csök ken té sek 2010-re

(re fe ren cia év: 1990)

Bul gá ria 144 108 –25%

Hor vát or szág 37 30 –19%

Cseh Köz tár sa ság 156 101 –35%

Dá nia 122 69 –43%

Finn or szág 35 31 –11%

Fran cia or szág 814 780 –4%

Né met or szág 764 550 –28%

Gö rög or szág 80 73 –9%

Ma gyar or szág 124 90 –27%

Ír or szág 126 116 –8%

Olasz or szág 466 419 –10%

Lett or szág 44 44 0%

Li ech tens te in 0,15 0,15 0%

Lit vá nia 84 84 0%

Lu xem burg 7 7 0%

Hol lan dia 226 128 –43%

Nor vé gia 23 23 0%

Len gyel or szág 508 468 –8%

Por tu gá lia 98 108 10%

Mol dáv Köz tár sa ság 49 42 –14%

Ro má nia 300 210 –30%

Orosz or szága2 1191

PEMA 61 49 –20%

Szlo vá kia 62 39 –37%

Szlo vé nia 24 20 –17%

Spa nyol or szága2 351 353 1%

Svéd or szág 61 58 –5%

Svájc 72 63 –13%

Uk raj na 729 592 –19%

Egye sült Ki rály ság 333 297 –11%

Eu ró pai Kö zös ség 3671 3129 –15%

a2 Az ada tok az EMEP te rü le té nek eu ró pai ré szé re vo nat koz nak.

4. táblázat
Illékony szerves vegyületekre vonatkozó kibocsátási korlátok

(ezer tonna VOC/év)

Fe lek
Ki bo csá tá si szint ek

1990
Ki bo csá tá si kor lát

2010-re

Szá za lé kos
ki bo csá tás csök ken té sek 2010-re

(re fe ren cia év: 1990)

Ör mény or szág 81 81 0%

Auszt ria 351 159 –55%

Fe hér orosz or szág 533 309 –42%

Bel gi um 324 144 –56%

Bul gá ria 217 185 –15%

1616 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 11. szám



Fe lek
Ki bo csá tá si szint ek

1990
Ki bo csá tá si kor lát

2010-re

Szá za lé kos
ki bo csá tás csök ken té sek 2010-re

(re fe ren cia év: 1990)

Ka na daa3 2880

Hor vát or szág 105 90 –14%

Cseh Köz tár sa ság 435 220 –49%

Dá nia 178 85 –52%

Finn or szág 209 130 –38%

Fran cia or szág 2957 1100 –63%

Né met or szág 3195 995 –69%

Gö rög or szág 373 261 –30%

Ma gyar or szág 205 137 –33%

Ír or szág 197 55 –72%

Olasz or szág 2213 1159 –48%

Lett or szág 152 136 –11%

Li ech tens te in 1,56 0,86 –45%

Lit vá nia 103 92 –11%

Lu xem burg 20 9 –55%

Hol lan dia 502 191 –62%

Nor vé gia 310 195 –37%

Len gyel or szág 831 800 –4%

Por tu gá lia 640 202 –68%

Mol dáv Köz tár sa ság 157 100 –36%

Ro má nia 616 523 –15%

Orosz or szágb3 3566

PEMA 203 165 –19%

Szlo vá kia 149 140 –6%

Szlo vé nia 42 40 –5%

Spa nyol or szágb3 1094 669 –39%

Svéd or szág 526 241 –54%

Svájc 292 144 –51%

Uk raj na 1369 797 –42%

Egye sült Ki rály ság 2555 1200 –53%

Ame ri kai Egye sült Ál la mokc3

Eu ró pai Kö zös ség 15353 6600 –57%

a3 Je len Jegy zõ könyv ra ti fi ká lá sa, el fo ga dá sa, jó vá ha gyá sa vagy az ah hoz való csat la ko zás után Ka na da be nyújt ja az

1990-es ki bo csá tá si szin tet és a 2010-re vo nat ko zó ki bo csá tá si kor lá tot az il lé kony szer ves ve gyü le tek re or szá go san

vagy a PE MA-já ra vo nat ko zó an, fel té ve, hogy meg ha tá ro zott ilyet.

b3 Az ada tok az EMEP te rü le té nek eu ró pai ré szé re vo nat koz nak.

c3 Je len Jegy zõ könyv ra ti fi ká lá sa, el fo ga dá sa, jó vá ha gyá sa vagy az ah hoz való csat la ko zás után az Ame ri kai Egye sült 
Ál la mok e mel lék let hez be nyújt ja a kö vet ke zõ ket: (a) a moz gó és hely hez kö tött il lé kony szer ves ve gyü le te ket ki bo csá tó
for rá sok ra vo nat ko zó spe ci fi kus ki bo csá tás-csök ken té si in téz ke dé sek, ame lye ket vagy or szá go san, vagy a PE MA-ra vo -
nat ko zó an al kal maz nak, fel té ve, hogy be nyúj tott a il lé kony szer ves ve gyü le tek re PE MA-t a III. mel lék let hez; (b) az
1990-es évre vo nat ko zó tel jes be csült il lé kony szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sa vagy  országosan, vagy a PE MA-ra vo nat -
ko zó an; (c) az 2010-es évre vo nat ko zó tá jé koz ta tó jel le gû tel jes il lé kony szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sa vagy or szá go -
san, vagy a PE MA-ra vo nat ko zó an; és (d) az eh hez kap cso ló dó il lé kony szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak csök ken té si
becs lé sei (szá za lék ban ki fe jez ve). A (b) té tel táb lá zat ban ke rül fel tün te tés re, az (a), (c) és (d) té tel pe dig a táb lá zat hoz
kap cso ló dó láb jegy zet ben.
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III. melléklet

KIJELÖLT SZENNYEZÕ ANYAG KIBOCSÁTÁS KEZELÉSI TERÜLETEK (PEMA)

A kö vet ke zõ PEMA a je len Jegy zõ könyv cél já ból ke rül fel so ro lás ra:

Orosz Fe de rá ci ós PEMA

Ez a Mur manszk ob laszty, a Ka rél Köz tár sa ság, a  Leningrád ob laszty (ezen be lül Szent pé ter vár), a Pskov ob laszty, a
Nov go rod ob laszty és a Ka li nying rád ob laszty te rü le te. A PEMA ha tá rai meg egyez nek az Orosz Fö de rá ció em lí tett ré -
sze i nek ál lam- és köz igaz ga tá si ha tá ra i val.

IV. melléklet

HELYHEZ KÖTÖTT FORRÁSOK KÉNKIBOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEK

1. Az A. rész Ka na dán és az Ame ri kai Egye sült Ál la mo kon kí vü li Fe lek re vo nat ko zik, a B. rész Ka na dá ra, a C. rész
pe dig az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ra.

A. Kanadán és az Amerikai Egyesült Államokon kívüli Felek

2. Az A. rész al kal ma zá sá ban, a 2. táb lá zat és a 11. és 12. be kez dé sek ki vé te lé vel, a ha tár ér ték a be ren de zé sek füst gá -
zá ban lévõ gáz ne mû anya gok azon ma xi má lis mennyi sé gét je len ti, amely nem lép he tõ túl. Amennyi ben más képp nem
ér tel me zik, a szennye zõ anyag tö me gét kell osz ta ni a füst gáz tér fo ga tá val (mg/m3-ben ki fe jez ve), a szá raz gáz hõ mér sék -
le tét és nyo má sát stan dard ál la pot ban fel té te lez ve (a tér fo gat 273,15 K és 101,3 kPa ese tén). A vég gáz oxi gén tar tal ma te -
kin te té ben az aláb bi táb lá za tok ban meg adott ér té ke ket kell al kal maz ni min den for rás ka te gó ri á ra. A füst gáz ban lévõ
szennye zõ anya gok kon cent rá ci ó i nak csök ken té se cél já ból al kal ma zott hí gí tás nem meg en ge dett. A ké szü lé kek in dí tá -
sá nak, le ál lí tá sá nak és kar ban tar ta tá sá nak ide je ki vé telt ké pez. 

3. A ki bo csá tá so kat min den eset ben mo ni to roz ni1 kell. A ha tár ér té kek nek való meg fe le lést el len õriz ni kell. Az
 ellenõrzés mód ja le het fo lya ma tos vagy sza ka szos mé rés, tí pus jó vá ha gyás vagy bár mely egyéb, mû sza ki lag hely tálló
mód szer.

4. A szennye zõ anya gok min ta vé te lét és ana lí zi sét,  valamint a mé rõ rend sze rek ka lib rá lá sá ra al kal ma zott re fe ren cia
mé ré si mód sze re ket az Eu ró pai Szab vány ügyi  Bizottság (CEN) vagy a Nem zet kö zi Szab vány ügyi Szer ve zet (ISO) ál tal
le fek te tett szab vá nyok sze rint kell vé gez ni. Amíg CEN vagy ISO szab vá nyok ki dol go zá sa fo lyik, nem ze ti szab vá nyo kat
kell al kal maz ni.

5. Ha az SO2 ki bo csá tás meg ha lad ja a 75 kg/h-t, a ki bo csá tást fo lya ma to san kell mér ni.

6. Fo lya ma tos mé rés ese tén új üze mek nél az emisszi ós szab vá nyok nak való meg fe le lés ak kor áll fenn, ha a szá mí tott
24 órás át lag ér ték nem lépi túl a ha tár ér té ket és ha egyet len órás át lag ér ték sem lépi túl a ha tár ér té ket 100%-kal.

7. Fo lya ma tos mé rés ese tén meg lé võ üze mek nél az emisszi ós szab vá nyok nak való meg fe le lés ak kor áll fenn, ha
(a) egyik havi át lag ér ték sem lépi túl a ha tár ér té ket, és (b) az összes 48 órás át lag ér ték 97%-a nem ha lad ja meg a határ -
érték 110%-át.

8. Sza ka szos mé rés ese tén az emisszi ós szab vá nyok nak való meg fe le lés ak kor áll fenn (mi ni mum kö ve tel mény), ha a
rep re zen ta tív fel té te lek mel lett, meg fe le lõ szám ban vég zett mé rés bõl ka pott ér té kek át la ga nem lépi túl az emisszi ós
szab vány ér té ket.

9. 50 MWth-nál na gyobb név le ges be me nõ hõ tel je sít mé nyû ka zá nok és ipar i he ví tõ be ren de zé sek:
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1. táblázat
Kazánokból származó SOx kibocsátásra vonatkozó határértékeka

Be me nõ hõ tel je sít mény
(MWth)

Ha tár ér té kek
(mg SO2/Nm3)b

Al ter na tí va ház tar tá si
szi lárd fû tõ anyag kén te le ní té si

ha té kony sá ga

Szi lárd és fo lyé kony tü ze lõ anya gok,
új be ren de zé sek

50–100 850 90%d

100–300 850–200c

(li ne á ris csök ke nés)
92%d

>300 200c 95%d

Szi lárd tü ze lõ anya gok, meg lé võ be -
ren de zé sek

50–100 2000

100–500 2000–400
(li ne á ris csök ke nés) 

>500 400

50–150 40%

150–500 40–90%
(li ne á ris nö ve ke dés)

>500 90%

Fo lyé kony tü ze lõ anya gok, meg lé võ
be ren de zé sek

50–300 1700

300–500 1700–400
(li ne á ris csök ke nés) 

>500 400

Gáz hal maz ál la po tú tü ze lõ anya gok
ál ta lá ban, új és meg lé võ be ren de zé -
sek

35

Csepp fo lyó sí tott gáz, új és meg lé võ
be ren de zé sek

5

Ala csony fû tõ ér té kû gá zok (pl. fi no -
mí tói ma ra dék gá zo sí tá sa vagy koksz -
ke men ce gáz el ége té se) 

új 400
meg lé võ 800

Ko hó gáz új 200
meg lé võ 800

Új fi no mí tói tü ze lõ be ren de zé sek
(az összes új tü ze lõ be ren de zés át la ga)

>50
 (fi no mí tói

össz ka pa ci tás) 

600

Meg lévõ fi no mí tói tü ze lõ be ren de zé sek
(az összes meg lé võ tü ze lõ be ren de zés
át la ga)

1000

a A ha tár ér té kek kü lö nö sen a kö vet ke zõ ese tek ben nem al kal ma zan dók:
– Azok ban az üze mek ben, ahol az égés ter mé ke ket köz vet len fû tés re, szá rí tás ra vagy tár gyak, il let ve anya gok egyéb

ke ze lé sé re, pl. új ra ol vasz tó ke men cék, hõ ke ze lõ  kemencék, hasz nál ják;
– Utó ége tõ be ren de zé sek, azaz olyan mû sza ki be ren de zé sek, ame lye ket a füst gá zok ége tés sel tör té nõ tisz tí tá sá ra ter -

vez tek, és ame lyek nem ön ál ló tü ze lõ be ren de zés ként üze mel nek;
– A ka ta li ti kus krak ko lás ka ta li zá to ra i nak regenerá lását vég zõ be ren de zé sek;
– A hid ro gén-szul fi dot kén né kon ver tá ló be ren de zé sek;
– A vegy ipar ban hasz ná la tos re ak to rok;
– Koksszal üze me lõ ol vasz tók;
– Lég he ví tõk;
– Hul la dék ége tõk; és
– Dí zel-, ben zin-, gáz mo tor ral vagy gáz tur bi ná val  mûködtetett be ren de zé sek, az al kal ma zott tü ze lõ anyag tól füg get le nül.
b A re fe ren cia O2-tar ta lom 6% szi lárd, 3% egyéb tü ze lõ anya gok ese tén.
c 400 a 0,25%-nál ki sebb S-tar tal mú ne héz fû tõ olaj  esetén.
d Ha egy be ren de zés el éri a 300 mg/Nm3 SO2-t, ak kor fel ment he tõ a kén te le ní té si ha té kony ság al kal ma zá sa alól.
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10. Gáz olaj:

2. táblázat
A gázolaj kéntartalmára vonatkozó határértékeka

Kén tar ta lom (súly szá za lék)

Gáz olaj 2000. jú li us 1. után <0,2
2008. ja nu ár 1. után <0,1

a A „gáz olaj” je len té se min den kõ olaj ter mék, amely a HS 2710-be tar to zik, to váb bá min den kõ olaj ter mék, amely
desz til lá ci ós kor lá tai miatt a tü ze lõ anyag nak szánt kö zép pár la tok ka te gó ri á já ba tar to zik, és amely nek leg alább 85 tér fo -
gat szá za lé ka (a vesz te sé gek kel együtt) 350 °C-on desz til lá ló dik. A köz úti és nem köz úti gép jár mû vek ben és me zõ gaz da -
sá gi trak to rok ban al kal ma zott haj tó anya gok nem tar toz nak ide. A ten ge ri hasz ná lat ra szánt gáz olaj ak kor tar to zik ide, ha
meg fe lel a fen ti le írás nak, vagy ha visz ko zi tá sa vagy sû rû sé ge az ISO 8217 (1996) szab vány 1. táb lá za tá ban meg adott, a
ten ge ri al kal ma zás ra szánt pár la tok ra vo nat ko zó visz ko zi tá si és sûrû ségi tar to mány ba esik.

11. Cla us üzem: napi 50 ton ná nál több ke net elõ ál lí tó Cla us üze mek ese tén:

(a) Kén vissza nye rés új üze mek ese tén: 99,5%;

(b) Kén vissza nye rés meg lé võ üze mek ese tén: 97%.

12. Ti tán-di oxid gyár tás: az új és meg lé võ be ren de zé sek ben a ti tán-di oxid gyár tás fel tá rá si és ége té si lé pé sei so rán
ke let ke zõ ki bo csá tá so kat 10 kg SO2 egyen ér ték/ton na ti tán-di oxid ér ték alá kell csök ken te ni.

B. Kanada

13. Az aláb bi for rás ka te gó ri ák ba tar to zó új hely hez  kötött for rá sok ból szár ma zó kén-di oxid ki bo csá tás csök ken té sé re 
vo nat ko zó ha tár ér té ke ket a csök ken té si tech no ló gi ák kal kap cso lat ban ren del ke zés re álló in for má ci ók, a más or szá gok -
ban al kal ma zott szint ek és ezen be lül ha tár ér té kek, va la mint az aláb bi do ku men tum alap ján kell meg ha tá roz ni: Ka na da
Ga zet te, 1. rész, Kör nye zet vé del mi  Minisztérium. Hõ ener gia ter me lés kor ke let ke zõ ki bo csá tá sok – Or szá gos irány el vek
az új hely hez kö tött for rá sok szá má ra. 1993. má jus 15., 1633–1638. o.

C. Amerikai Egyesült Államok

14. Az aláb bi for rás ka te gó ri ák ba tar to zó új hely hez  kötött for rá sok ból szár ma zó kén-di oxid ki bo csá tás csök ken té sé re 
vo nat ko zó ha tár ér té ke ket az aláb bi do ku men tu mok ha tá roz zák meg:

(a) Elekt ro mos köz üze mi gõz fej lesz tõ be ren de zé sek – 40. Szö vet sé gi Tör vény könyv (C.F.R. ), 60. rész, D és Da fe je zet;

(b) Ipar i, ke res ke del mi, in téz mé nyi gõz fej lesz tõ be ren de zé sek – 40. C.F.R., 60. rész, Db és Dc fe je zet;

(c) Kén sav üze mek – 40. C.F.R., 60. rész, H fe je zet;

(d) Kõ olaj fi no mí tók – 40. C.F.R., 60. rész, J fe je zet;

(e) El sõd le ges réz ol vasz tók – 40. C.F.R., 60. rész, P  fejezet;

(f) El sõd le ges cink ol vasz tók – 40. C.F.R., 60. rész, Q  fejezet;

(g) El sõd le ges ólom ol vasz tók – 40. C.F.R., 60. rész, R fe je zet;

(h) Hely hez kö tött gáz tur bi nák – 40. C.F.R., 60. rész, GG fe je zet;

(i) Szá raz föl di föld gáz ki ter me lés – 40. C.F.R., 60. rész, LLL fe je zet;

(j) Kom mu ná lis sze mét ége tõk – 40. C.F.R., 60. rész, Ea és Eb fe je zet; és

(k) Kór há zi, or vo si és fer tõ zõ hul la dék ége tõk – 40. C.F.R., 60. rész, Ec fe je zet.

Meg jegy zés:
1 A mo ni to ro zás egy át fo gó te vé keny ség, amely ma gá ban fog lal ja a ki bo csá tá sok mé ré sét, az anyag mér leg fel vé te lét,

stb. Vé gez he tõ fo lya ma to san vagy sza ka szo san.

1620 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 11. szám



V. melléklet

HELYHEZ KÖTÖTT FORRÁSOK NITROGÉN-OXID KIBOCSÁTÁSÁNAK HATÁRÉRTÉKEI

1. Az A. rész Ka na dán és az Ame ri kai Egye sült Ál la mo kon kí vü li Fe lek re vo nat ko zik, a B. rész Ka na dá ra, a C. rész
pe dig az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ra.

A. Kanadán és az Amerikai Egyesült Államokon kívüli Felek

2. Az A. rész al kal ma zá sá ban a ha tár ér ték a be ren de zé sek füst gá zá ban lévõ gáz ne mû anya gok azon ma xi má lis
mennyi sé gét je len ti, mely nem lép he tõ túl. Amennyi ben más képp nem ér tel me zik, a szennye zõ anyag tö me gét kell osz ta -
ni a füst gáz tér fo ga tá val (mg/m3-ben ki fe jez ve), a szá raz gáz hõ mér sék le tét és nyo má sát stan dard ál la pot ban fel té te lez ve
(a tér fo gat 273,15 K és 101,3 kPa ese tén). A vég gáz oxi gén tar tal mát fi gye lem be véve az aláb bi táb lá za tok ban meg adott
ér té ke ket kell al kal maz ni min den for rás ka te gó ri á ra. A füst gáz ban lévõ szennye zõ anya gok kon cent rá ci ó i nak csökken -
tése cél já ból al kal ma zott hí gí tás nem meg en ge dett. A ha tár ér té ke ket ál ta lá ban NO és NO2 ese tén együtt ér tel me zik,
 rendszerint NOx né ven, NO2-ben ki fe jez ve. A ké szü lé kek in dí tá sá nak, le ál lí tá sá nak és kar ban tar ta tá sá nak ide je ki vé telt
ké pez.

3. A ki bo csá tá so kat min den eset ben mo ni to roz ni1 kell. A ha tár ér té kek nek való meg fe le lést el len õriz ni kell. Az
 ellenõrzés mód ja le het fo lya ma tos vagy sza ka szos mé rés, tí pus jó vá ha gyás vagy bár mely egyéb, mû sza ki lag hely tálló
mód szer.

4. A szennye zõ anya gok min ta vé te lét és ana lí zi sét,  valamint a mé rõ rend sze rek ka lib rá lá sá ra al kal ma zott re fe ren cia
mé ré si mód sze re ket az Eu ró pai Szab vány ügyi  Bizottság (CEN) vagy a Nem zet kö zi Szab vány ügyi Szer ve zet (ISO) ál tal
le fek te tett szab vá nyok sze rint kell vé gez ni. Amíg CEN vagy ISO szab vá nyok ki dol go zá sa fo lyik, nem ze ti szab vá nyo kat
kell al kal maz ni.

5. Ha az NOx ki bo csá tás meg ha lad ja a 75 kg/h-t, a ki bo csá tást fo lya ma to san kell mér ni.

6. Fo lya ma tos mé rés ese tén, az 1. táb lá zat ban fel so rolt meg lé võ ége tõ mû vek ki vé te lé vel, az emisszi ós szab vá nyok -
nak való meg fe le lés ak kor áll fenn, ha a szá mí tott napi át lag ér ték nem lépi túl a ha tár ér té ket, és ha egyet len órás át lag ér -
ték sem lépi túl a ha tár ér té ket 100%-kal.

7. Fo lya ma tos mé rés ese tén meg lé võ üze mek nél az emisszi ós szab vá nyok nak való meg fe le lés ak kor áll fenn, ha
(a) egyik havi át lag ér ték sem lépi túl a ha tár ér té ket; és (b) az összes 48 órás át lag ér ték 97%-a nem ha lad ja meg a határ -
érték 110%-át.

8. Sza ka szos mé rés ese tén az emisszi ós szab vá nyok nak való meg fe le lés ak kor áll fenn (mi ni má lis kö ve tel mény), ha a
rep re zen ta tív fel té te lek mel lett, meg fe le lõ szám ban vég zett mé rés bõl ka pott ér té kek át la ga nem lépi túl az emisszi ós
szab vány ér té ket.

9. 50 MWth-nál na gyobb név le ges be me nõ hõ tel je sít mé nyû ka zá nok és ipar i he ví tõ be ren de zé sek:

1. táblázat
Kazánokból származó NOx kibocsátásra vonatkozó

határértékeka

Ha tár ér ték (mg/Nm3)b

Szi lárd tü ze lõ anyag, új be ren de zé sek:

– ka zá nok 50–100 MWth 400

– ka zá nok 100–300 MWth 300

– ka zá nok >300 MWth 200

Szi lárd tü ze lõ anyag, meg lé võ be ren de zé sek:

– szi lárd ál ta lá ban 650

– szi lárd, amennyi ben az il lé kony ve gyü le tek
 ará nya nem ha lad ja meg a 10%-ot

1300
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Ha tár ér ték (mg/Nm3)b

Fo lyé kony tü ze lõ anyag, új be ren de zé sek:

– ka zá nok 50–100 MWth 400

– ka zá nok 100–300 MWth 300

– ka zá nok >300 MWth 200

Fo lyé kony tü ze lõ anyag, meg lé võ be ren de zé sek: 450

Gáz ne mû tü ze lõ anyag, új be ren de zé sek:

Tü ze lõ anyag: föld gáz

– ka zá nok 50–300 MWth 150

– ka zá nok >300 MWth 100

Tü ze lõ anyag: min den egyéb gáz 200

Gáz ne mû tü ze lõ anyag, meg lé võ be ren de zé sek: 350

a A ha tár ér té kek kü lö nö sen a kö vet ke zõ ese tek ben nem al kal ma zan dók:
– Azok ban az üze mek ben, ahol az égés ter mé ke ket köz vet len fû tés re, szá rí tás ra vagy tár gyak, il let ve anya gok egyéb

ke ze lé sé re pél dá ul új ra ol vasz tó ke men cék, hõ ke ze lõ  kemencék, hasz nál ják;
– Utó ége tõ be ren de zé sek, azaz olyan mû sza ki be ren de zé sek, me lye ket a füst gá zok ége tés sel tör té nõ tisz tí tá sá ra ter -

vez tek, és me lyek nem ön ál ló tü ze lõ be ren de zés ként üze mel nek;
– A ka ta li ti kus krak ko lás ka ta li zá to ra i nak re ge ne rá lá sát vég zõ be ren de zé sek;
– A hid ro gén-szul fi dot kén né kon ver tá ló be ren de zé sek;
– A vegy ipar ban hasz ná la tos re ak to rok;
– Koksszal üze me lõ ol vasz tók;
– Lég he ví tõk:
– Hul la dék ége tõk; és
– Dí zel-, ben zin-, gáz mo tor ral vagy gáz tur bi ná val  mûködtetett be ren de zé sek, az al kal ma zott tü ze lõ anyag tól füg get -

le nül.
b Ezek az ér té kek nem al kal ma zan dók évi 500 órá nál ke ve sebb ide ig üze me lõ ka zá nok ese tén. Re fe ren cia O2-tar ta lom 

6% szi lárd, 3% egyéb tü ze lõ anya gok ese tén.

10. Az 50 MWth név le ges be me nõ hõ tel je sít mény nél na gyobb szá raz föl di gáz tur bi nák: a mg/Nm3-ben ki fe je zett NOx

ha tár ér té kek (O2-tar ta lom 15%) egy tur bi ná ra al kal ma zan dók. A 2. táb lá zat ban ta lál ha tó ha tár ér té ke ket csak 70%-nál na -
gyobb ter he lés ese tén kell al kal maz ni:

2. táblázat
A szárazföldi gázturbinákból származó

NOx kibocsátásra vonatkozó határértékek

>50 MWth

(hõ tel je sít mény ISO fel té te lek nél)
Ha tár ér ték (mg/Nm3)

Új be ren de zé sek, föld gáza 50b

Új be ren de zé sek, fo lyé kony tü ze lõ anyagc 120

Meg lé võ be ren de zé sek, min den tü ze lõ anyagd

– föld gáz 150

– fo lyé kony 200

a A föld gáz a ter mé sze tes elõ for du lá sú me tán leg fel jebb 20% (tér fo ga ti) inert és egyéb össze te võk kel.
b 75 mg/Nm3 a kö vet ke zõ ese tek ben:
– A kom bi nált hõ- és áram ter me lõ rend sze rek ben hasz nált gáz tur bi nák; vagy
– La kos sá gi gáz ve ze ték-há ló za tot el lá tó komp resszort meg haj tó gáz tur bi nák.
A fen ti ka te gó ri ák ba nem esõ, de 35%-nál na gyobb (ISO alap ter he lés fel té te lek mel lett meg ha tá ro zott) ha tás fok kal

üze me lõ gáz tur bi nák ese tén a ha tár ér ték 50*n/35, ahol n a gáz tur bi na ha tás fo ka szá za lék ban ki fe jez ve (és ISO alap ter he -
lés fel té te lek mel lett meg ha tá roz va).

c Ez a ha tár ér ték csak a könnyû- és kö zép pár la tok kal üze me lõ gáz tur bi nák ra vo nat ko zik.
d A ha tár ér ték nem vo nat ko zik az éven te 150 órá nál  kevesebb ide ig üze me lõ gáz tur bi nák ra.
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11. Ce ment gyár tás:

3. táblázat
A cementgyártásból származó

NOx kibocsátásra vonatkozó határértékeka

Ha tár ér ték (mg/Nm3)

Új be ren de zé sek (O2-tar ta lom 10%)

– szá rí tó ke men ce 500

– egyéb ke men cék 800

Meg lé võ be ren de zé sek (O2-tar ta lom 10%) 1200

a Az 500 t/nap ka pa ci tás nál na gyobb for gó ke men cék ben vagy 50 t/nap ka pa ci tás nál na gyobb egyéb ke men cék ben
vég zett ce ment klin ker gyár tás be ren de zé sei.

12. Hely hez kö tött mo to rok:

4. táblázat
A helyhez kötött motorokból származó

NOx kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, tü ze lõ anyag Ha tár ér téka (mg/Nm3)

Szik ra gyúj tá sú (Otto) mo to rok, 4-ütem >1 MWth

– ,,sze gény” ke ve rék kel üze me lõ mo to rok 250

– min den egyéb mo tor 500

Komp resszi ós gyúj tá sú (Dí zel) mo to rok >5 MWth

– tü ze lõ anyag: föld gáz (su gár haj tá sú mo to rok) 500

– tü ze lõ anyag: ne héz fû tõ olaj 600

– tü ze lõ anyag: dí zel olaj vagy gáz olaj 500

a Ezek az ér té kek nem vo nat koz nak az évi 500 órá nál ke ve seb bet üze me lõ mo to rok ra. A re fe ren cia O2-tar ta lom 5%.

13. Fém gyár tás és -meg mun ká lás:

5. táblázat
Az elsõdleges vas- és acélgyártásbóla származó

NOx kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, tü ze lõ anyag Ha tár ér ték (mg/Nm3)

Új és meg lé võ szint ere zõ be ren de zé sek 400

a Fém gyár tás és -meg mun ká lás: fém érc kal ci ná ló vagy szint ere zõ be ren de zé sek, nyers vas vagy acél gyár tás be ren de -
zé sei (el sõd le ges vagy má sod la gos be ol vasz tás),  beleértve a 2,5 t/h ka pa ci tást meg ha la dó fo lya ma tos  öntést, a vas(II)-fé -
mek meg mun ká lá sá nak be ren de zé sei (20 t/h nyers acél nál na gyobb ka pa ci tá sú me leg hen ger mû).

14. Sa lét rom sav gyár tás:

6. táblázat
A salétromsavgyártásból

(kivéve a sav koncentráló egységeket) származó
NOx kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, tü ze lõ anyag Ha tár ér ték (mg/Nm3)

– Új be ren de zé sek 350

– Meg lé võ be ren de zé sek 450
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B. Kanada

15. Az aláb bi for rás ka te gó ri ák ba tar to zó új hely hez  kötött for rá sok ból szár ma zó NOx ki bo csá tás csök ken té sé re vo -
nat ko zó ha tár ér té ke ket a csök ken té si tech no ló gi ák kal kap cso lat ban ren del ke zés re álló in for má ci ók, a más or szá gok ban
al kal ma zott szint ek és ezen be lül ha tár ér té kek,  valamint az aláb bi do ku men tum alap ján kell meghatá rozni:

(a) Ka na dai Kör nye zet vé del mi Mi nisz te rek Ta ná csa (CCME). Or szá gos Ki bo csá tá si Irány el vek Hely hez kö tött Gáz -
tur bi nák hoz. 1992. de cem ber PN1072;

(b) Ka na da Ga zet te, 1. rész, Kör nye zet vé del mi Mi nisz té ri um. Hõ ener gia ter me lés kor ke let ke zõ ki bo csá tá sok – Or szá -
gos irány el vek az új hely hez kö tött for rá sok szá má ra. 1993. má jus 15., 1633–1638.o., és

(c) CME. Or szá gos Ki bo csá tá si Irány el vek Cement kemencékhez. 1998. már ci us PN1284.

C. Amerikai Egyesült Államok

16. Az aláb bi for rás ka te gó ri ák ba tar to zó új hely hez  kötött for rá sok ból szár ma zó NOx ki bo csá tás csökkenté sére vo -
nat ko zó ha tár ér té ke ket az aláb bi do ku men tu mok  határozzák meg:

(a) Szén tü ze lé sû köz üze mi be ren de zé sek – 40. Szö vet sé gi Tör vény könyv (C.F.R.), 76. rész;
(b) Elekt ro mos köz üze mi gõz fej lesz tõ be ren de zé sek – 40. C.F.R., 60. rész, D és Da fe je zet;
(c) Ipar i, ke res ke del mi, in téz mé nyi gõz fej lesz tõ be ren de zé sek – 40. C.F.R., 60. rész, Db fe je zet;
(d) Sa lét rom sav üze mek – 40. C.F.R., 60. rész, G fe je zet;
(e) Hely hez kö tött gáz tur bi nák – 40. C.F.R., 60. rész, GG fe je zet;
(f) Kom mu ná lis sze mét ége tõk – 40. C.F.R., 60. rész, Ea és Eb fe je zet; és
(k) Kór há zi, or vo si és fer tõ zõ hul la dék ége tõk – 40. C.F.R., 60. rész, Ec fe je zet.

Meg jegy zés:
1 A mo ni to ro zás egy át fo gó te vé keny ség, amely ma gá ban fog lal ja a ki bo csá tá sok mé ré sét, az anyag mér leg fel vé te lét

stb. Vé gez he tõ fo lya ma to san vagy sza ka szo san.

VI. melléklet

HELYHEZ KÖTÖTT FORRÁSOK ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET KIBOCSÁTÁSÁNAK HATÁRÉRTÉKEI

1. Az A. rész Ka na dán és az Ame ri kai Egye sült Ál la mo kon kí vü li Fe lek re vo nat ko zik, a B. rész Ka na dá ra, a C. rész
pe dig az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ra.

A. Kanadán és az Amerikai Egyesült Államokon kívüli Felek

2. Ez a mel lék let a 8–21. táb lá za tok ban fel so rolt, nem-me tán il lé kony szer ves ve gyü le tek (NMVOC) ki bo csá tá sá nak
hely hez kö tött for rá sa i val fog lal ko zik. Az új ter mé kek és el já rá sok ku ta tá sát, fej lesz té sét és tesz te lé sét vég zõ be ren de zé -
sek vagy be ren de zés ré szek nem tar toz nak ide. A kü szöb ér té ke ket az egyes ága za tok ra vo nat ko zó táb lá za tok tar tal maz -
zák. Ál ta lá ban ol dó szer fo gyaszt ást vagy ki bo csá tá si tö meg ára mot je löl nek. Ha egy üze mel te tõ ugyan ab ban az üzem ben
vagy ugyan azon a te lep he lyen be lül több, azo nos al ka te gó ri á ba esõ te vé keny sé get foly tat, össze kell adni e te vé keny sé -
gek ol dó szer fo gyaszt ását vagy ki bo csá tá si tö meg ára mát. Ha nincs meg ad va kü szöb ér ték, a fel tün te tett ha tár ér ték vo nat -
ko zik min den be ren de zés re.

3. Je len mel lék let A. ré szé nek al kal ma zá sá ban:
(a) „Ben zin tá ro lás és el osz tás” a te her gép jár mû vek, vas úti va go nok, uszá lyok és ten ger já ró ha jók ra ko dá sa a de pók -

ban és a kõ olaj fi no mí tók ki szál lí tó ál lo má sa in, ki vé ve a gép jár mû vek tan ko lá sa üzem anyag töl tõ ál lo má so kon, ame lye -
ket a moz gó for rá sok ról szó ló meg fe le lõ do ku men tu mok fed nek le;

(b) „Ra gasz tó ré teg fel vi tel”, olyan el já rás, amely nek so rán a fe lü let re ra gasz tót visz nek fel, ki vé ve a nyom ta tá si el já -
rá sok ban és a fa és mû anyag la mi ná lás so rán al kal ma zott ad hé zi ós be vo nást és la mi ná lást;

(c) „Fa és mû anyag la mi ná lás”, olyan el já rást, amely nek so rán fát és/vagy mû anya got ra gasz ta nak össze la mi nált ter -
mé kek elõ ál lí tá sa cél já ból;

(d) „Be vo nó el já rá sok”, olyan el já rá sok, amely so rán fém- vagy mû anyag ré te ge ket visz nek fel: sze mély gép ko csik ra,
ka mi on fül kék re, te her au tók ra, bu szok ra vagy fa fe lü le tek re és ide tar to zik min den olyan el já rás, amely nek so rán egyet len 
vagy több ré teg ben össze füg gõ fil met visz nek fel az aláb bi ak ra:

(i) M1, va la mint N1 ka te gó ri á ba tar to zó új jár mû vek (lásd lent), fel té ve, hogy az N1 ka te gó ri á ba tar to zó jár mû ve ket
ugyan ott von ják be, mint az M1 ka te gó ri á ba tar to zó jár mû ve ket;
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(ii) A gép jár mû ve ze tõ szá má ra szánt ka mi on fül kék, és min den más in teg rált fül ke az N2 és N3 ka te gó ri á ba tar to zó jár -
mû vek mû sza ki be ren de zé sei szá má ra;

(iii) Az N1,N2 és N3 ka te gó ri á ba tar to zó jár mû ként de fi ni ált fur go nok és te her au tók, ki vé ve a ka mi on fül ké ket;
(iv) Az M2 és M3 ka te gó ri á ba tar to zó jár mû ként de fi ni ált bu szok; és
(v) Más fém- és mû anyag fe lü le tek, ezen be lül a re pü lõ gé pek, ha jók, vo na tok stb. ilyen fe lü le tei, to váb bá fe lü le tei,

 továbbá fa fe lü le tek, tex til-, szö vet-, film- és pa pír fe lü le tek.
Nem tar to zik ebbe a for rás ka te gó ria a szubszt rá tok elekt ro for eti kus vagy ké mi ai fú jás sal tör té nõ be vo ná sa. Amennyi -

ben a be vo ná si el já rás ban van egy olyan lé pés, amely nek so rán ugyan azt a da ra bot meg is nyom ják, a nyom ta tá si lé pés is
a be vo ná si el já rás ré szé nek te kin ten dõ. A kü lön üze mel te tett nyom ta tá si el já rá sok azon ban nem tar toz nak ide. E de fi ní -
ció sze rint:

– M1 jár mû vek uta sok szál lí tá sá ra hasz nált jár mû vek, ame lyek ben a ve ze tõ ülé sén kí vül leg fel jebb nyolc ülés van;
– M2 jár mû vek uta sok szál lí tá sá ra hasz nált jár mû vek, ame lyek ben a ve ze tõ ülé sén kí vül több mint nyolc ülés van, és

ma xi má lis tö me ge nem ha lad ja meg az 5 ton nát;
– M3 jár mû vek uta sok szál lí tá sá ra hasz nált jár mû vek, ame lyek ben a ve ze tõ ülé sén kí vül több mint nyolc ülés van, és

ma xi má lis tö me ge meg ha lad ja az 5 ton nát;
– N1 jár mû vek áru szál lí tás ra hasz nált jár mû vek, ame lyek ma xi má lis tö me ge nem ha lad ja meg a 3,5 ton nát;
– N2 jár mû vek áru szál lí tás ra hasz nált jár mû vek, ame lyek ma xi má lis tö me ge meg ha lad ja a 3,5 ton nát, de ki sebb, mint

12 ton na;
– N3 jár mû vek áru szál lí tás ra hasz nált jár mû vek, ame lyek ma xi má lis tö me ge meg ha lad ja a 12 ton nát.
(e) „Sza lag te ker csek be vo ná sa” olyan el já rás, amely so rán te ker cselt acélt, rozs da men tes acélt, be vont acélt, réz öt vö -

ze te ket vagy alu mí ni um sza la got von nak be film mel vagy la mi nált be vo nat tal fo lya ma tos el já rás ban;
(f) „Vegy tisz tí tás” olyan ipar i vagy ke res ke del mi el já rás, amely nek so rán VOC-ket al kal maz nak egy üzem ben ru há -

zat, bú to rok és ha son ló fo gyasz tá si cik kek tisz tí tá sá ra, ki vé ve a tex til- és ru há za ti ipar ban al kal ma zott kézi folteltávo -
lítást;

(g) „Be vo na tok, lak kok, tin ták és ra gasz tó anya gok gyár tá sa” be vo nó ké szít mé nyek, lak kok, tin ták és ra gasz tó anya -
gok, vagy köz tes ter mé kek – fel té ve, hogy az em lí tett köz tes ter mé ke ket ugyan ab ban az üzem ben gyárt ják – elõ ál lí tá sát
je len ti, amely nek so rán pig men te ket, gyan tá kat és ra gasz tó anya go kat ke ver nek össze szer ves ol dó sze rek kel és más hor -
do zók kal. Ebbe a ka te gó ri á ba tar toz nak to váb bá a disz per zi ók, az elõ disz per zi ók, adott visz ko zi tás vagy szín ki ala kí tá sa, 
va la mint a ter mé kek vég le ges ki sze re lé se;

(h) „Nyom ta tás” a szö ve gek és/vagy áb rák rep ro du ká lá sá ra szol gá ló el já rá sok, ame lyek so rán egy kép hor do zó se gít -
sé gé vel nyom da fes té ket visz nek rá a fe lü let re, az aláb bi el já rá sok tar toz nak ide: 

(i) Fle xog rá fia (ma gas nyo más): olyan nyom ta tá si el já rás, mely so rán gumi vagy elasz ti kus fo to po li mer kép hor do zót
al kal maz nak, ame lyen a nyom da fes ték a nem-nyo mó fe lü let fe lett he lyez ke dik el, s mely so rán pá rol gás sal szá ra dó
 folyékony nyom da fes té ket hasz nál nak;

(ii) Hõ rög zí té ses ro tá ci ós of szet nyo más: ro tá ci ós nyom ta tá si el já rás, mely so rán olyan kép hor do zót hasz nál nak, mely -
ben a nyo mó és nem-nyo mó fe lü le tek egy sík ban he lyez ked nek el, ahol a ro tá ció azt je len ti, hogy a nyom ta tan dó anya got
a gép be nem egyes ívek rõl, ha nem egy hen ger rõl töl tik be. A nem-nyo mó fe lü le tet hid ro fil lá te szik, így ta szít ja a nyom -
da fes té ket. A nyo mó te rü le tet úgy ke ze lik, hogy fel ve gye a nyom da fes té ket és át vi gye a nyom ta tan dó fe lü let re. A pá ro -
log ta tás ke men cé ben tör té nik, ahol for ró le ve gõt hasz nál nak a nyom ta tott anyag he ví té sé re;

(iii) Ro tá ci ós mély nyo más saj tó ter mé kek elõ ál lí tá sá ra: olyan ro tá ci ós mély nyo más, mely so rán ma ga zi nok, bro sú rák,
ka ta ló gu sok vagy ha son ló ter mé kek lap ja it nyom tat ják to lu ol bá zi sú nyom da fes té kek al kal ma zá sá val;

(iv) Ro tá ci ós mély nyo más: olyan nyom ta tá si el já rás, mely so rán hen ger ala kú kép hor do zót al kal maz nak, amely ben
a nyo mó fe lü let a nem-nyo mó fe lü let alatt he lyez ke dik el, s mely so rán pá rol gás sal szá ra dó fo lyé kony nyom da fes té kek
hasz nál nak. A be mé lye dé se ket meg töl tik nyom da fes ték kel, a fe les le get le tisz tít ják a nem-nyo mó te rü let rõl mi e lõtt
a nyom ta tan dó fe lü let érint ke zik a hen ger rel és fel ve szi a nyom da fes té ket a mé lye dé sek bõl;

(v) Ro tá ci ós szi ta nyo más: olyan ro tá ci ós nyom ta tá si el já rás, mely so rán a nyom da fes té ket a nyom ta tan dó fe lü let re
 porózus kép hor do zón nyom ják át, mely ben a nyo mó te rü let nyi tott, a nem-nyo mó te rü let zárt, s mely so rán csak pá rol -
gás sal szá ra dó fo lyé kony nyom da fes té ket hasz nál nak. A ro tá ció azt je len ti, hogy a nyom ta tan dó anya got a gép be nem
egyes ívek rõl, ha nem egy hen ger rõl töl tik be;

(vi) Nyom ta tá si el já rás sal kap cso la tos la mi ná lás (ka sí ro zás): két vagy több fle xi bi lis anyag össze ra gasz tá sa ré te gelt
anyag elõ ál lí tá sá ra;

(vii) Lak ko zás: olyan el já rás, mely so rán vé dõ ré te get vagy a cso ma go ló anyag ké sõb bi le zá rá sa vé gett ra gasz tó anya -
got visz nek fel fle xi bi lis anya gok ra;

(i) „Gyógy szer ipa ri ter mé kek gyár tá sa” gyógy szer ipa ri ter mé kek ké mi ai szin té zi sét, fer men tá ci ó ját, ext rak ci ó ját,
össze ke ve ré sét, kész ter mék ké ala kí tá sát, va la mint amennyi ben ugyan azon he lyen vég zik, a köz tes ter mék gyár tá sát
 jelenti;
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(j) „Ter mé sze tes vagy szin te ti kus gumi át ala kí tá sa” ma gá ba fog lal min den, ter mé sze tes vagy szin te ti kus gu mi ra
 vonatkozó ke ve ré si, ap rí tá si, ele gyí té si, hen ger lé si, saj to lá si és vul ka ni zá lá si el já rást, va la mint a ter mé sze tes vagy szin -
te ti kus gumi kész ter mék ké ala kí tá sá hoz kap cso ló dó te vé keny sé get;

(k) „Fe lü let tisz tí tás” ma gá ba fog lal a vegy tisz tí tá son kí vül min den olyan el já rást, mely so rán szer ves ol dó sze re ket
hasz nál nak anya gok fe lü le tén lévõ szennye zõ dé sek el tá vo lí tá sá ra, be le ért ve a zsír ta la ní tást. A több lé pés bõl álló, bár -
mely más el já rá sok elõtt vagy után vég zen dõ tisz tí tá si el já rás egy fe lü let tisz tí tá si el já rás nak te kin ten dõ. Ez az el já rás
a ter mé kek fe lü le té nek tisz tí tá sát, nem a gyár tás hoz hasz nált be ren de zé sek tisz tí tá sát je len ti,

(l) „Nö vé nyi olaj és ál la ti zsír ext rak ció és nö vé nyi olaj fi no mí tás” ma gá ba fog lal ják a nö vé nyi olaj mag vak ból és
egyéb nö vé nyi anya gok ból tör té nõ ext rak ci ó ját, szá raz ma ra dé kok fel dol go zá sát ál la ti ta kar mány ké szí té sé re, a mag vak -
ból, nö vé nyi és/vagy ál la ti anya gok ból szár ma zó zsí rok és ola jok tisz tí tá sát;

(m) „Gép jár mû új ra fé nye zés” olyan ipar i vagy ke res ke del mi be vo nó te vé keny ség és kap cso ló dó zsír ta la ní tás, amely -
nek so rán: 

(i) Köz úti jár mû ve ket vagy ré sze it von ják be jár mû ja ví tás, kar ban tar tás vagy kül sõ de ko rá lás ré sze ként, il let ve be ren -
de zé sek gyár tá sa so rán, vagy

(ii) köz úti jár mû ve ket vagy ere de ti ré sze it von ják be új ra fé nye zõ tí pu sú anya gok kal, amennyi ben ez nem az ere de ti
gyár tó so ron tör té nik, vagy

(iii) után fu tó kat (be le ért ve a nyer ges pót ko csit) von nak be; 
(n) „Fa fe lü le tek imp reg ná lá sa” le fed min den olyan el já rást, amely so rán fa anya got kon zer vá ló szer rel imp reg nál nak;
(o) „Stan dard ál la pot” 273,15 K hõ mér sék le tet és 101,3 kPa nyo mást je len t;
(p) „NMVOC-k” ma guk ba fog lal ják az összes szer ves ve gyü le tet a me tán ki vé te lé vel, ame lyek nek gõz nyo má sa

273,15 K hõ mér sék le ten leg alább 0,01 kPa vagy ame lyek il lé kony sá ga az adott al kal ma zá si fel té te lek mel lett ha son ló;
(q) „Füst gáz” a ké mény bõl vagy a ki bo csá tás csök ken tõ be ren de zés bõl a le ve gõ be ke rü lõ vég sõ gáz hal maz ál la po tú,

NMVOC-t vagy egyéb szennye zõ anya got tar tal ma zó ki bo csá tás. A tér fo ga ti áram lá si se bes sé get m3/h-ban kell meg ad ni
stan dard ál la pot ra;

(r) „Dif fúz NMVOC ki bo csá tás” a nem füst gáz ban lévõ, le ve gõ be, ta laj ba és víz be tör té nõ NMVOC ki bo csá tás, va la -
mint, ha más képp nem ér tel me zik, a ter mék ben lévõ ol dó szer. Ma gá ba fog lal ja az ab la ko kon, aj tó kon, ré se ken és ha son -
ló nyí lá so kon át a kül sõ kör nye zet be bo csá tott, meg nem fo gott NMVOC ki bo csá tást. A dif fúz ki bo csá tá si ér té kek szá -
mí tá sa az ol dó szer ke ze lé si ter ven (lásd I. füg ge lék) ala pul;

(s) „Tel jes NMVOC ki bo csá tás” a dif fúz NMVOC ki bo csá tás és a füst gáz ban lévõ NMVOC ki bo csá tás össze ge;
(t) „Be vi tel” a szer ves ol dó szer mennyi sé get és elõ ké szí tés alatt lévõ mennyi sé gü ket je len ti, ame lyet az el já rá sok so -

rán hasz nál nak, be le ért ve a be ren de zé se ken be lül és kí vül re cir ku lál ta tott ol dó sze re ket, és ame lye ket a te vé keny ség vég -
zé se so rán min den al ka lom mal be szá mí ta nak;

(u) „Ha tár ér ték” a be ren de zé sek füst gá zá ban lévõ gáz ne mû anya gok azon ma xi má lis mennyi sé gét je len ti, mely nor -
mál mû kö dé si kö rül mé nyek kö zött nem lép he tõ túl. Amennyi ben más képp nem ér tel me zik, a szennye zõ anyag tö me gét
kell osz ta ni a füst gáz tér fo ga tá val (mg C/m3-ben ki fe jez ve, ha más képp nem ér tel me zik), a szá raz gáz hõ mér sék le tét és
nyo má sát stan dard ál la pot ban fel té te lez ve. Az ol dó szert hasz ná ló be ren de zé sek ese tén a ha tár ér té ke ket tö meg egy ség ben 
ad ják meg a szó ban for gó te vé keny ség jel lem zõ egy sé gé re. A hû tés vagy hí gí tás cél já ból a füst gáz hoz adott gáz tér fo ga -
tot nem kell fi gye lem be ven ni a füst gáz ban lévõ szennye zõk tö meg kon cent rá ci ó já nak szá mí tá sa kor. A ha tár ér té kek ál ta -
lá ban min den il lé kony szer ves ve gyü let re vo nat koz nak, ki vé ve a me tánt, ál ta lá ban NMVOC né ven (nincs to váb bi meg -
kü lön böz te tés pl. a re ak ti vi tás vagy to xi ci tás te kin te té ben);

(v) „Nor mál üzem” ma gá ban fog lal ja az el já rás min den sza ka szát, ki vé ve az in dí tá si és le ál lí tá si mû kö dést és a ké szü -
lék kar ban tar ta tá sát;

(w) „Em ber i egész ség re ár tal mas anya gok” to váb bi két cso port ba oszt ha tók:
(i) Ha lo gé ne zett VOC, amely va ló szí nû koc ká zat tal ir re ver zi bi lis ha tást okoz;
(ii) Olyan ve szé lyes anya gok, me lyek karc ino gé nek, mu ta gé nek vagy mér ge zõ ek a rep ro duk ci ó ra, il let ve ame lyek

rák kel tõk le het nek, örök le tes ge ne ti kai ká ro so dást okoz hat nak, be lé le gez ve rák kel tõk le het nek, csök kent he tik a ter mé -
keny sé get vagy mag za ti ká ro so dást okoz hat nak.

4. Az aláb bi kö ve tel mé nye ket kell tel je sí te ni:
(a) Az NMVOC ki bo csá tá so kat min den eset ben mo ni to roz ni1 kell. A ha tár ér té kek nek való meg fe le lést min den eset -

ben el len õriz ni kell. Az el len õr zés mód ja le het fo lya ma tos vagy sza ka szos mé rés, tí pus jó vá ha gyás vagy egyéb, mû sza ki -
lag helyt ál ló mód szer. To váb bá gaz da sá gi lag meg va ló sít ha tó nak kell len nie;

(b) A gáz ve ze ték csö vek ben lévõ lég szennye zõ anya gok kon cent rá ci ó ját rep re zen ta tív mó don kell mér ni. A szennye -
zõ anya gok min ta vé te lét és ana lí zi sét, va la mint a mé rõ rend sze rek ka lib rá lá sá ra al kal ma zott re fe ren cia mé ré si mód sze re -
ket az Eu ró pai Szab vány ügyi Bi zott ság (CEN) vagy a Nem zet kö zi Szab vány ügyi Szer ve zet (ISO) ál tal le fek te tett szab -
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vá nyok sze rint kell vé gez ni. Amíg CEN vagy ISO szab vá nyok ki dol go zá sa fo lyik, nem ze ti szab vá nyo kat kell alkal -
mazni;

(c) Amennyi ben mér ni kell az NMVOC ki bo csá tást, ezt fo lya ma to san kell vé gez ni, ha a ki bo csá tás csök ken tõ be ren -
de zés bõl áram ló NMVOC ki bo csá tás a ki lé põ ve ze ték ben meg ha lad ja a 10 kg tel jes szer ves szén (TOC)/h-t. A töb bi be -
ren de zés ese tén mi ni mum ként sza ka szos mé rést kell vé gez ni. A meg fe le lõ ség bi zo nyí tá sá ra sa ját meg kö ze lí tés is al kal -
maz ha tó, fel té ve, hogy azo nos pon tos sá gú ered ményt ad;

(d) Fo lya ma tos mé rés ese tén az emisszi ós szab vá nyok nak való meg fe le lés ak kor áll fenn, ha a szá mí tott napi át lag ér -
ték nem lépi túl a ha tár ér té ket nor mál mû kö dé si fel té te lek ese tén, és ha egyik órás át lag ér ték sem lépi túl a ha tár ér té ket
150%-kal. A meg fe le lõ ség bi zo nyí tá sá ra sa ját meg kö ze lí tés is al kal maz ha tó, fel té ve, hogy azo nos pon tos sá gú ered -
ményt ad;

(e) Sza ka szos mé rés ese tén az emisszi ós szab vá nyok nak való meg fe le lés ak kor áll fenn (mi ni má lis kö ve tel mény), ha a 
le ol va sott ér té kek át la ga nem lépi túl a ha tár ér té ket, és ha egyet len órás át lag ér ték sem lépi túl a ha tár ér té ket 150%-kal. A 
meg fe le lõ ség bi zo nyí tá sá ra sa ját meg kö ze lí tés is al kal maz ha tó, fel té ve, hogy azo nos pon tos sá gú ered ményt ad;

(f) Min den al kal mas óv in téz ke dést meg kell ten ni az NMVOC ki bo csá tá sok mi ni ma li zá lá sá ra az in dí tá si és le ál lí tá si
idõ szak, va la mint a nor mál üzem tõl való el té rés ese tén; és

(g) Nem kell mé ré se ket vé gez ni, amennyi ben az aláb bi ha tár ér ték nek való meg fe le lés hez nincs szük ség vég gáz tisz tí tó 
be ren de zés re, és iga zol ni le het, hogy nem lé pik túl a ha tár ér té ke ket.

5. Amennyi ben alább más képp nincs meg ha tá roz va, ál ta lá ban a kö vet ke zõ ha tár ér té kek vo nat koz nak a füst gá zok ra:

(a) 20 mg anyag/m3 a ha lo gé ne zett il lé kony szer ves ve gyü le tek re (ame lyek a kö vet ke zõ koc ká za ti cso port hoz van nak
hoz zá ren del ve: ir re ver zi bi lis ha tás va ló szí nû koc ká za ta), ahol a fi gye lem be vett össze te võk összeg zett tö meg ára ma na -
gyobb vagy egyen lõ 100 g/h-val; és

(b) 2 mg/m3 (az egyes össze te võk tö meg össze gé ben ki fe jez ve) il lé kony szer ves ve gyü le tek re (ame lyek a kö vet ke zõ
koc ká za ti cso por tok hoz van nak hoz zá ren del ve: rák kel tõk le het nek / örök le tes ge ne ti kai ká ro so dást okoz hat nak / be lé le -
gez ve rák kel tõk le het nek / csök kent he tik a ter mé keny sé get / mag za ti ká ro so dást okoz hat nak), ahol a fi gye lem be vett
össze te võk összeg zett tö meg ára ma na gyobb vagy egyen lõ 10 g/h-val.

6. A 9–21. táb lá za tok ban meg adott for rás ka te gó ri ák ra a kö vet ke zõ mó do sí tá sok vo nat koz nak:

(a) Az aláb bi be ren de zé sek ese tén a ha tár ér té kek al kal ma zá sa he lyett a be ren de zés üze mel te tõ je hasz nál hat csök ken -
té si ter vet (lásd II. füg ge lék). A csök ken té si terv cél ja meg ad ni az üze mel te tõ nek a le he tõ sé get, hogy az adott ha tár ér té -
kek al kal ma zá sá tól el té rõ mó don ér jen el azo nos mér té kû ki bo csá tás csök ken tést; 

(b) Az NMVOC dif fúz ki bo csá tá sát il le tõ en az aláb bi dif fúz ki bo csá tá si ér té ke ket ha tár ér ték ként kell al kal maz ni.
Amennyi ben azon ban az il le té kes ha tó ság szá má ra el fo gad ha tó mó don bi zo nyít ha tó, hogy egy egye di be ren de zés ese tén
ez tech ni ka i lag és gaz da sá gi lag nem meg va ló sít ha tó, az il le té kes ha tó ság ki vé telt te het ezen be ren de zés ese tén, fel té ve,
hogy az em ber i egész ség re vagy a kör nye zet re je len tõs koc ká zat nem vár ha tó. Az üze mel te tõ nek min den el té rés ese tén
az il le té kes ha tó ság szá má ra el fo gad ha tó mó don iga zol nia kell, hogy az el ér he tõ leg jobb tech ni kát hasz nál ja.

7. A 3. be kez dés ben meg adott for rás ka te gó ri ák ese té ben a VOC ki bo csá tá sok ra vo nat ko zó ha tár ér té kek az aláb bi
8–21. be kez dé sek ben ke rül nek meg ha tá ro zás ra.

8. Ben zin tá ro lás és el osz tás:

1. táblázat
A tengerjáró hajók rakodása kivételével, a benzin tárolása és elosztása során felszabaduló

NMVOC kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk Kü szöb ér ték Ha tár ér ték

Fi no mí tói tá ro ló te le pen vagy ter mi ná lon mû kö dõ tá ro ló
és el osz tó be ren de zé se ket ki szol gá ló gõz vissza nye rõ
egy ség

évi 5000 m3 ben zin
ki szol gá lá si ka pa ci tás

10 g VOC/Nm3

me tán nal együtt

Meg jegy zés: a ben zin tá ro ló tar tá lyok töl té se so rán ki szo ru ló gõzt vagy má sik tá ro ló tar tály ba, vagy csök ken tõ be ren -
de zés be kell ve zet ni a táb lá zat ban meg adott ha tár ér té kek el éré se vé gett.
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9. Ra gasz tó ré teg fel vi tel:

2. táblázat
A ragasztóréteg felvitele során felszabaduló NMVOC kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra vo nat -

ko zó kü szöb ér ték
(t/év)

Ha tár ér ték
Dif fúz NMVOC ki bo csá tás ra 

vo nat ko zó ha tár ér ték
(a be vitt ol dó szer %-a)

Ci põ gyár tás; új és meg lé võ be ren de zé sek >5 pá ron ként
25 g ol dó szer

Egyéb ra gasz tó ré teg fel vi te li el já rá sok, ki vé -
ve a ci põ gyár tás; új és meg lé võ be ren de zé sek

5–15 50a mg C/Nm3 25

>15 50a mg C/Nm3 20

a Amennyi ben az al kal ma zott tech ni ka le he tõ vé te szi a vissza nyert ol dó szer új ra fel hasz ná lá sát, a ha tár ér ték
150 mg C/Nm3.

10. Fa és mû anyag la mi ná lás:

3. táblázat
A fa és mûanyag laminálás során felszabaduló NMVOC kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra vo nat ko zó

kü szöb ér ték
(t/év)

A tel jes NMVOC
ki bo csá tás ra vo nat ko zó ha tár ér ték

Fa és mû anyag la mi ná lás; új és meg lé võ be ren de zé sek >5 30 g NMVOC/m2

11. Be vo nó el já rá sok (sze mély gép jár mû vek ben, te her gép ko csi fül ké ben, te her gép ko csi ban, bu szok ban lévõ fém
és mû anyag fe lü le tek, fa fe lü le tek):

4. táblázat
A gépjármûgyártás bevonó eljárásai során felszabaduló NMVOC kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra

vo nat ko zó kü szöb ér ték
(t/év)a

A tel jes NMVOC ki bo csá tás ra
vo nat ko zó ha tár ér tékb

Új be ren de zé sek, gép jár mû be vo nás (M1, M2) >15
(és >5000 be vont da rab/év)

45 g NMVOC/m2 vagy
1,3 kg/da rab és 33 g NMVOC/m2

Meg lé võ be ren de zé sek, gép jár mû be vo nás
(M1, M2)

>15
(és >5000 be vont da rab/év)

60 g NMVOC/m2 vagy
1,9 kg/da rab és 41 g NMVOC/m2

Új és meg lé võ be ren de zé sek, gép jár mû be vo nás
(M1, M2)

>15 (≤5000 be vont da rab/év
héj szer ke ze tû vagy >3500 da -

rab/év al váz ra sze relt)

90 g NMVOC/m2 vagy
1,5 kg/da rab és 70 g NMVOC/m2

Új be ren de zé sek, új te her gép ko csi fül ke be vo nás 
(N1, N2, N3)

>1,5

(és ≤5000 be vont da rab/év)

65 g NMVOC/m2

Új be ren de zé sek, új te her gép ko csi fül ke be vo nás 
(N1, N2, N3)

>15
(és >5000 be vont da rab/év)

55 g NMVOC/m2

Meg lé võ be ren de zé sek, új te her gép ko csi fül ke
be vo nás (N1, N2, N3)

>15

(és ≤5000 be vont da rab/év)

85 g NMVOC/m2

Meg lé võ be ren de zé sek, új te her gép ko csi fül ke
be vo nás (N1, N2, N3)

>15
(és >5000 be vont da rab/év)

75 g NMVOC/m2

Új be ren de zé sek, új te her gép ko csik és fur go nok
be vo ná sa (fül ke nél kül) (N1, N2, N3)

>15

(és ≤2500 be vont da rab/év)

90 g NMVOC/m2

Új be ren de zé sek, új te her gép ko csik és fur go nok
be vo ná sa (fül ke nél kül) (N1, N2, N3)

>15
(és >2500 be vont da rab/év)

70 g NMVOC/m2
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Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra

vo nat ko zó kü szöb ér ték
(t/év)a

A tel jes NMVOC ki bo csá tás ra
vo nat ko zó ha tár ér tékb

Meg lé võ be ren de zé sek, új te her gép ko csik és fur -
go nok be vo ná sa (fül ke nél kül) (N1, N2, N3)

>15

(és ≤2500 be vont da rab/év)

120 g NMVOC/m2

Meg lé võ be ren de zé sek, új te her gép ko csik és fur -
go nok be vo ná sa (fül ke nél kül) (N1, N2, N3)

>15
(és >2500 be vont da rab/év)

90 g NMVOC/m2

Új be ren de zé sek, új bu szok be vo ná sa (M3) >15

(≤2000 be vont da rab/év)

210 g NMVOC/m2

Új be ren de zé sek, új bu szok be vo ná sa (M3) >15
(>2000 be vont da rab/év)

150 g NMVOC/m2

Meg lé võ be ren de zé sek, új bu szok be vo ná sa
(M3)

>15

(≤2000 be vont da rab/év)

290 g NMVOC/m2

Meg lé võ be ren de zé sek, új bu szok be vo ná sa
(M3)

>15
(>2000 be vont da rab/év)

225 g NMVOC/m2

a Az ol dó szer fo gyaszt ás ≤15 t/év (gép jár mû vek be vo ná sa) ese tén a gép jár mû vek „után si mí tá sá ra” vo nat ko zó 14. táb -
lá za tot kell al kal maz ni

b A tel jes NMVOC ki bo csá tás ra vo nat ko zó ha tár ér té kek. A tel jes ki bo csá tás ra vo nat ko zó ha tár ér té kek ben a ki bo csá -
tott ol dó szer tö me gét (g) vo nat koz tat ják a ter mék fe lü le té re (m2). A ter mék fe lü le tét de fi ní ció sze rint úgy szá mít ják, hogy 
a tel jes elekt ro for eti kus be vo ná si fe lü le tet és va la mennyi olyan rész nek a fe lü le tét összeg zik, me lyet a be vo ná si el já rás
egy mást kö ve tõ fá zi sa i ban hoz zá ad hat nak, és ugyan az zal a be vo nó anyag gal von nak be. Az elekt ro-fo re ti kus be vo ná si
fe lü le tet a kö vet ke zõ kép let tel szá mít ják: (2 × a ter mék bo rí tá sá nak össz tö me ge) : (a fém bur ko lat át la gos vas tag sá ga × a
fém bur ko lat sû rû sé ge).

5. táblázat
A különbözõ ipari szektorokban végzett bevonó eljárások során felszabaduló NMVOC kibocsátásra

vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra

vo nat ko zó kü szöb ér ték
(t/év)

Ha tár ér ték
Dif fúz NMVOC ki bo csá tás ra 

vo nat ko zó ha tár ér ték
(a be vitt ol dó szer %-a)

Új és meg lé võ be ren de zé sek: egyéb be vo ná -
sos el já rá sok, be le ért ve fém, mû anyag, tex til,
szö vet, fó lia és pa pír (ki vé ve tex tí li ák web
scre en nyo má sa, cf. nyo más)

5–15 100a, b mg C/Nm3 25b

>15 50/75b, c, d mg C/Nm3 20b

Új és meg lé võ be ren de zé sek: fa be vo nás 5–25 100a mg C/Nm3 25

>25 50/75c mg C/Nm3 20

a A ha tár ér té kek a sza bá lyo zott kö rül mé nyek kö zött vég zett be vo nat fel he lye zés re és szá rí tá si el já rá sok ra vo nat koz -
nak.

b Amennyi ben nincs le he tõ ség sza bá lyo zott kö rül mé nyek meg te rem té sé re (ha jó épí tés, re pü lõ gép be vo nás stb.), a be -
ren de zé se ket fel ment he tik ezen ér té kek tel je sí té se alól. Ek kor a 6 (a) be kez dés ben le írt csök ken té si ter vet kell al kal maz -
ni, ha csak nem bi zo nyít ják az il le té kes ha tó ság szá má ra el fo gad ha tó mó don ezen le he tõ ség tech ni kai és gaz da sá gi al kal -
mat lan sá gát. Eb ben az eset ben az üze mel te tõ nek iga zol nia kell az il le té kes ha tó ság szá má ra el fo gad ha tó mó don, hogy az
el ér he tõ leg jobb tech ni ká kat al kal maz zák.

c Az elsõ ér ték a szá rí tá si el já rá sok ra vo nat ko zik, a má so dik a be vo ná si fo lya ma tok ra.
d Amennyi ben a tex tí li ák be vo ná sa ese tén olyan el já rást al kal maz nak, amely le he tõ vé te szi a vissza nyert ol dó szer új -

bó li fel hasz ná lá sát, a ha tár ér ték szá rí tás ra és be vo nás ra együt te sen 150 mg C/Nm3.
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12. Sza lag te ker csek be vo ná sa:

6. táblázat
A szalagtekercsek bevonása során felszabaduló NMVOC kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra

vo nat ko zó kü szöb ér ték
(t/év)

Ha tár ér ték
(mg C/Nm3)

Dif fúz NMVOC ki bo csá tás ra 
vo nat ko zó ha tár ér ték

(a be vitt ol dó szer %-a)

Új be ren de zé sek >25 50a 5

Meg lé võ be ren de zé sek >25 50a 10

a Ha az al kal ma zott tech ni kák le he tõ vé te szik a vissza nyert ol dó szer új bó li fel hasz ná lá sát, a ha tár ér ték
150 mg C/Nm3.

13. Vegy tisz tí tás:

7. táblázat
A vegytisztítás során felszabaduló NMVOC kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra vo nat ko zó

kü szöb ér ték
(t/év)

Határérték

Új és meg lé võ be ren de zé sek 0 20 g NMVOC/kga

a A tel jes NMVOC ki bo csá tás ha tár ér té ke it úgy szá mít ják, hogy a ki bo csá tott ol dó szer tö me gét oszt ják a tisz tí tott
és szá rí tott ter mé kek tö me gé vel.

14. Be vo na tok, lak kok, nyom da fes té kek és ra gasz tó anya gok gyár tá sa:

8. táblázat
A bevonatok, lakkok, nyomdafestékek és ragasztóanyagok gyártása során felszabaduló NMVOC

kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra

vo nat ko zó kü szöb ér ték
(t/év)

Ha tár ér ték
(mg C/Nm3)

Dif fúz NMVOC ki bo csá tás ra 
vo nat ko zó ha tár ér ték

(a be vitt ol dó szer %-a)

Új és meg lé võ be ren de zé sek 100–1000 150a 5a, c

>1000 150b 3b, c

a A be vitt ol dó szer 5%-át le het tel jes ha tár ér ték ként al kal maz ni a füst gáz kon cent rá ció ha tá rá nak és a dif fúz NMVOC
ki bo csá tás ra vo nat ko zó ha tár ér ték hasz ná la ta he lyett.

b A be vitt ol dó szer 3%-át le het tel jes ha tár ér ték ként al kal maz ni a füst gáz kon cent rá ció ha tá rá nak és a dif fúz NMVOC
ki bo csá tás ra vo nat ko zó ha tár ér ték hasz ná la ta he lyett.

d A kész ter mék ben ma radt ol dó szer nem te kin ten dõ a dif fúz NMVOC ki bo csá tás ré szé nek.

15. Nyom ta tás (fle xog rá fia, hõ rög zí té ses ro tá ci ós of szet nyo más, pub li ká ció, ro tá ci ós mély nyo más, ro tá ci ós szi ta nyo -
más):

9. táblázat
A nyomtatási/nyomási eljárások során felszabaduló NMVOC kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra

vo nat ko zó kü szöb ér ték
(t/év)

Ha tár ér ték
(mg C/Nm3)

Dif fúz NMVOC ki bo csá tás ra 
vo nat ko zó ha tár ér ték

(a be vitt ol dó szer %-a)

Új és meg lé võ be ren de zé sek:
hõ rög zí té ses ro tá ci ós of szet nyo más

15–25 100 30a

>25 20 30a

Új be ren de zé sek: ro tá ci ós mély nyo más
saj tó ter mé kek elõ ál lí tá sá ra

>25 75 10
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Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra

vo nat ko zó kü szöb ér ték
(t/év)

Ha tár ér ték
(mg C/Nm3)

Dif fúz NMVOC ki bo csá tás ra 
vo nat ko zó ha tár ér ték

(a be vitt ol dó szer %-a)

Meg lé võ be ren de zé sek: ro tá ci ós mély nyo más 
saj tó ter mé kek elõ ál lí tá sá ra

>25 75 15

Új és meg lé võ be ren de zé sek: egyéb ro tá ci ós
mély nyo má sok, fle xog rá fia, ro tá ci ós szi ta -
nyo más, la mi ná ló és lak ko zó egy sé gek

15–25 100 25

>25 100 20

Új és meg lé võ be ren de zé sek: tex tí li ák és pa -
pír le me zek/kar to nok ro tá ci ós szi ta nyo má sa

>30 100 20

a A kész ter mék ben ma radt ol dó szer nem te kin ten dõ a dif fúz NMVOC ki bo csá tás ré szé nek.

16. Gyógy szer ké szít mé nyek gyár tá sa:

10. táblázat
A gyógyszerkészítmények gyártása során felszabaduló NMVOC kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra

vo nat ko zó kü szöb ér ték
(t/év)

Ha tár ér ték
(mg C/Nm3)

Dif fúzNM VOC ki bo csá tás ra
vo nat ko zó ha tár ér ték

(a be vitt ol dó szer %-a)

Új be ren de zé sek >50 20a,b 5b,d

Meg lé võ be ren de zé sek >50 20a,c 15c,d

a Ha az al kal ma zott tech ni kák le he tõ vé te szik a vissza nyert ol dó szer új bó li fel hasz ná lá sát, a ha tár ér ték
150 mg C/Nm3.

b A be vitt ol dó szer 5%-át le het tel jes ha tár ér ték ként al kal maz ni a füst gáz kon cent rá ció ha tá rá nak és a dif fúz NMVOC
ki bo csá tás ra vo nat ko zó ha tár ér ték hasz ná la ta he lyett.

c A be vitt ol dó szer 15%-át le het tel jes ha tár ér ték ként al kal maz ni a füst gáz kon cent rá ció ha tá rá nak és a dif fúz
NMVOC ki bo csá tás ra vo nat ko zó ha tár ér ték hasz ná la ta he lyett.

d A kész ter mék ben ma radt ol dó szer nem te kin ten dõ a dif fúz NMVOC ki bo csá tás ré szé nek.

17. Ter mé sze tes vagy szin te ti kus gumi át ala kí tás:

11. táblázat
A természetes vagy szintetikus gumi átalakítás során felszabaduló NMVOC kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra

vo nat ko zó kü szöb ér ték
(t/év)

Ha tár ér ték
(mg C/Nm3)

Dif fúz NMVOC ki bo csá tás ra 
vo nat ko zó ha tár ér ték

(a be vitt ol dó szer %-a)

Új és meg lé võ be ren de zé sek: ter mé sze tes
vagy szin te ti kus gumi át ala kí tás

>15 20a,b 25a,c

a A be vitt ol dó szer 25%-át le het tel jes ha tár ér ték ként al kal maz ni a füst gáz kon cent rá ció ha tá rá nak és a dif fúz
NMVOC ki bo csá tás ra vo nat ko zó ha tár ér ték hasz ná la ta he lyett.

b Ha az al kal ma zott tech ni kák le he tõ vé te szik a vissza nyert ol dó szer új bó li fel hasz ná lá sát, a ha tár ér ték
150 mg C/Nm3.

c A kész ter mék ben ma radt ol dó szer nem te kin ten dõ a dif fúz NMVOC ki bo csá tás ré szé nek.
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18. Fe lü let tisz tí tás:

12. táblázat
A felülettisztítás során felszabaduló NMVOC kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra

vo nat ko zó kü szöb ér ték
(t/év)

Ha tár ér ték
Dif fúz NMVOC ki bo csá tás ra 

vo nat ko zó ha tár ér ték
(a be vitt ol dó szer %-a)

Új és meg lé võ be ren de zé sek: fe lü let tisz tí tás a 
3 (w) be kez dés ben em lí tett anya gok fel hasz -
ná lá sá val

1–5 20 mg
ve gyü let/Nm3

15

>5 20 mg
ve gyü let/Nm3

10

Új és meg lé võ be ren de zé sek: egyéb fe lü let -
tisz tí tá sok

2–10 75 mg C/Nm3a 20a

>10 75 mg C/Nm3a 15a

a Azon be ren de zé sek ké pez nek ki vé telt ezen ér té kek al kal ma zá sa alól, ame lyek rõl az il le té kes ha tó ság nak iga zol ni
tud ják, hogy a hasz nált tisz tí tó anya gok át la gos szer ves ol dó szer tar tal ma nem ha lad ja meg a 30 súly%-ot.

19. Nö vény olaj ext rak ció és zsír és nö vény olaj fi no mí tó el já rá sok:

13. táblázat
A növényolaj extrakció, valamint a zsír és növényolaj finomító eljárások során felszabaduló

NMVOC kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra

vo nat ko zó kü szöb ér ték
(t/év)

Tel jes ha tár ér ték
(kg/ton na)

Új és meg lé võ be ren de zé sek >10 Ál la ti zsi ra dék 1,5

Ri ci nus 3,0

Rep ce mag 1,0

Nap ra for gó mag 1,0

Szó ja bab (nor mál õr lés/saj to lás) 0,8

Szó ja bab (fe hér pely hes üle dék) 1,2

Egyéb ma gok és nö vé nyi anya gok 3,0a

Frak ci o ná ló el já rá sok, ki vé ve a gyan ta eltá -
volítástb 1,5

Gyan ta el tá vo lí tás 4,0

a Azon be ren de zé sek re vo nat ko zó tel jes NMVOC ki bo csá tá si ha tár ér té ke ket, ame lyek ma gok vagy egyéb nö vé nyi
anya gok egye di mennyi sé ge it ke ze lik, az el ér he tõ leg jobb tech ni kák nak meg fe le lõ en, min den ese tet kü lön vizs gál va az
il le té kes ha tó ság ha tá roz za meg.

b Az olaj ból a kö tõ anya gok el tá vo lí tá sa (,,ká sát la ní tás”).

20. Gép jár mû után fé nye zés:

14. táblázat
A gépjármûvek utánfényezése során felszabaduló NMVOC kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra

vo nat ko zó kü szöb ér ték
(t/év)

Ha tár ér ték
(mg C/Nm3)

Dif fúz NMVOC ki bo csá tás ra 
vo nat ko zó ha tár ér ték

(a be vitt ol dó szer %-a)

Új és meg lé võ be ren de zé sek >0,5 50a 25

a A ha tár ér té kek nek való meg fe le lést 15 per ces mé ré si át la gok alap ján kell iga zol ni.
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21. Fa fe lü le tek imp reg ná lá sa:

15. táblázat
A fafelületek impregnálása során felszabaduló NMVOC kibocsátásra vonatkozó határértékek

Ka pa ci tás, tech ni ka, egyéb jel lem zõk
Ol dó szer fo gyaszt ás ra vo nat -

ko zó kü szöb ér ték
(t/év)

Ha tár ér ték
(mg C/Nm3)

Dif fúz NMVOC ki bo csá tás ra 
vo nat ko zó ha tár ér ték

(a be vitt ol dó szer %-a)

Új és meg lé võ be ren de zé sek >25 100a,b 45b

a A kre o zot tal tör té nõ imp reg ná lás ra nem vo nat ko zik.
b 11 kg ol dó szer/m3 ke zelt fa tel jes ha tár ér té ket le het al kal maz ni a füst gáz kon cent rá ció ha tá rá nak és a dif fúz

NMVOC ki bo csá tás ra vo nat ko zó ha tár ér ték hasz ná la ta he lyett.

B. Kanada

22. Az aláb bi for rás ka te gó ri ák ba tar to zó új hely hez kö tött for rá sok ból szár ma zó il lé kony szer ves ve gyü le tek
(VOC-k) ki bo csá tás csök ken té sé re vo nat ko zó ha tár ér té ke ket a csök ken té si tech no ló gi ák kal kap cso lat ban ren del ke zés re
álló in for má ci ók, a más or szá gok ban al kal ma zott szint ek és ezen be lül ha tár ér té kek, va la mint az aláb bi do ku men tum
alap ján kell meg ha tá roz ni:

(a) Ka na dai Kör nye zet vé del mi Mi nisz te rek Ta ná csa (CCME). Kör nye zet vé del mi sza bály zat a vegy tisz tí tó üze mek
ol dó szer-ki bo csá tás csök ken té sé nek gya kor la tá ról. 1992. de cem ber PN1053;

(b) CCME. Kör nye zet vé del mi irány elv az il lé kony szer ves ve gyü le tek tech no ló gi ai ki bo csá tá sá nak csök ken té sé re új
szer ves ké mi ai üze mek ben. 1993. szep tem ber PN 1108;

(c) CCME. Kör nye zet vé del mi sza bály zat a be ren de zé sek ré se in át tör té nõ dif fúz VOC ki bo csá tás mé ré sé nek és csök -
ken té sé nek gya kor la tá ról. 1993. ok tó ber PN1106;

(d) CCME. Prog ram a ra gasz tók és tö mí tõ anya gok il lé kony szer ves ve gyü let ki bo csá tá sá nak 40%-os csök ken té sé re.
1994. már ci us PN1116;

(e) CCME. Prog ram a ke res ke del mi fe lü let be vo nók ból szár ma zó il lé kony szer ves ve gyü let ki bo csá tá sok 20%-os
csök ken té sé re. 1994. már ci us PN114;

(f) CCME. Kör nye zet vé del mi irány el vek a föld fe let ti tá ro ló tar tá lyok il lé kony szer ves ve gyü let ki bo csá tá sá nak csök -
ken té sé re. 1995. jú ni us PN1180;

(g) CCME. Kör nye zet vé del mi sza bály zat a jár mû vek ben zin ku tak nál és más gáz olaj töl tõ ál lo má so kon tör té nõ tan ko -
lá sa kor ke let ke zõ gõ zök vissza nye ré sé nek gya kor la tá ról (II. fá zis). 1995. áp ri lis PN1184;

(h) CCME. Kör nye zet vé del mi sza bály zat a ke res ke del mi és ipar i zsír ta la ní tó üze mek ol dó szer ki bo csá tás csök ken té si
gya kor la tá ról. 1995. jú ni us PN1182;

(i) CCME. Új for rás tel je sít mény szab vá nyok és irány el vek a ka na dai jár mû ipa ri ere de ti be ren de zé se ket gyár tó
(OEM) fé nye zõ üze mek il lé kony szer ves ve gyü let ki bo csá tá sá nak csök ken té sé hez. 1999. au gusz tus PN1234;

(j) CCME. Kör nye zet vé del mi irány elv a mû anyag-fel dol go zó ipar il lé kony szer ves ve gyü let ki bo csá tá sá nak csök ken -
té sé hez. 1997. jú li us PN1276; és

(k) CCME. A ka na dai ke res ke del mi/ipar i fe lü let be vo nó ter mé kek il lé kony szer ves ve gyü let tar tal má ra vo nat ko zó or -
szá gos szab vány – jár mû új ra fé nye zõ ter mé kek. 1997. au gusz tus PN1288.

C. Amerikai Egyesült Államok

23. Az aláb bi for rás ka te gó ri ák ba tar to zó új hely hez kö tött for rá sok ból szár ma zó VOC ki bo csá tá sok csök ken té sé re
vo nat ko zó ha tár ér té ke ket az aláb bi do ku men tu mok ha tá roz zák meg:

(a) Fo lyé kony kõ olaj ter mék tá ro ló tar tá lyok – 40. Szö vet sé gi Tör vény könyv (C.F.R.), 60. rész, K és Ka fe je zet;
(b) Il lé kony szer ves fo lya dé kok tá ro ló tar tá lyai – 40. C.F.R., 60. rész, Kb fe je zet;
(c) Kõ olaj fi no mí tók – 40. C.F.R., 60. rész, J fe je zet;
(d) Fém bú to rok fe lü le ti be vo ná sa – 40. C.F.R., 60. rész, EE fe je zet;
(e) Gép jár mû vek és könnyû te her gép ko csik fé nye zé se – 40. C.F.R., 60. rész, MM fe je zet;
(f) Ro tá ci ós mély nyo más saj tó ter mé kek elõ ál lí tá sá ra – 40. C.F.R., 60. rész, QQ fe je zet; 
(g) Nyo más ér zé keny sza lag és cím ke fe lü let be vo nó üze mek – 40. C.F.R., 60. rész, RR fe je zet;
(h) Nagy be ren de zé sek, fém te ker csek és ital do bo zok fe lü le té nek be vo ná sa – 40. C.F.R., 60. rész, SS, TT és WW fe je zet;
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(i) Nagy ba ni gáz olaj ter mi ná lok – 40. C.F.R., 60. rész, XX fe je zet;
(j) Gu mi ab roncs gyár tás – 40. C.F.R., 60. rész, BBB fe je zet;
(k) Po li mer gyár tás – 40. C.F.R., 60. rész, DDD fe je zet;
(l) Ru gal mas vi nil és ure tán be vo nás és nyo más – 40. C.F.R., 60. rész, FFF fe je zet;
(m) Kõ olaj-fi no mí tó be ren de zé sek szi vár gá sa és szenny víz rend sze rek – 40. C.F.R., 60. rész, GGG és QQQ fe je zet;
(n) Szin te ti kus ros tok gyár tá sa – 40. C.F.R., 60. rész, HHH fe je zet;
(o) Ben zi nes vegy tisz tí tás – 40. C.F.R., 60. rész, JJJ fe je zet;
(p) Szá raz föl di föld gáz ki ter me lés – 40. C.F.R., 60. rész, KKK fe je zet;
(q) SOCMI be ren de zé sek szi vár gá sa, le ve gõ oxi dá ci ós egy sé gek, le pár ló üze mek és re ak tor tech no ló gi ák – 40. C.F.R., 

60. rész, VV, III, NNN és RRR fe je zet;
(r) Mág ne ses sza la gok be vo ná sa – 40. C.F.R., 60. rész, SSS fe je zet;
(s) Ipar i fe lü let be vo nás – 40. C.F.R., 60. rész, TTT fe je zet; és
(t) Tá masz tó szubszt rá tok po li mer be vo na tai – 40. C.F.R., 60. rész, VVV fe je zet.

Meg jegy zés:
1 A mo ni to ro zás egy át fo gó te vé keny ség, amely ma gá ban fog lal ja a ki bo csá tá sok mé ré sét, az anyag mér leg fel vé te lét

stb. Vé gez he tõ fo lya ma to san vagy sza ka szo san.

I. Függelék

OLDÓSZER KEZELÉSI TERV

Be ve ze tés

1. Ez a füg ge lék, amely a hely hez kö tött for rá sok ból szár ma zó NMVOC ki bo csá tá sok ha tár ér té ke it tar tal ma zó mel -
lék let hez tar to zik, és ol dó szer ke ze lé si terv ki dol go zá sá hoz nyújt út mu ta tást. Meg fo gal maz za az al kal ma zan dó alap el ve -
ket (2. be kez dés), meg ad ja a tö meg mér leg váz la tát (3. be kez dés) és rá mu tat a tel je sí tés iga zo lá sá nak kö ve tel mé nyi re
(4. be kez dés).

Alap el vek

2. Az ol dó szer ke ze lé si terv a kö vet ke zõ cé lo kat szol gál ja:
(a) A mel lék let ben meg adott tel je sí tés iga zo lá sát; és
(b) A jö võ be li csök ken té si le he tõ sé gek meg ha tá ro zá sát.

De fi ní ci ók

3. A kö vet ke zõ de fi ní ci ók nyújt ják a tö meg mér leg fel ál lí tá sá nak vá zát:

(a) Be vitt szer ves ol dó sze rek:
I1. Az el já rás ba be vitt szer ves ol dó sze rek mennyi sé ge vagy a be szer zett ké szít mé nyek ben lévõ mennyi sé gük azon

idõ tar tam alatt, amely re az anyag mér le get ép pen szá mít juk. 
I2. A szer ves ol dó sze rek mennyi sé ge, il let ve azon ké szít mé nyek ben lévõ mennyi sé gük, ame lye ket vissza nyer nek és

az el já rás ba vissza ve zet ve új ra hasz no sí ta nak. (Az új ra fel hasz nált ol dó szert min den egyes fel hasz ná lá si al ka lom mal szá -
mí tás ba kell ven ni.)

(b) Az el já rás ból ki ke rü lõ szer ves ol dó sze rek:
O1. A füst gá zok ban lévõ NMVOC ki bo csá tás.
O2. A víz zel tá vo zó szer ves ol dó szer vesz te ség, adott eset ben az O5 szá mí tá sa kor a szenny víz ke ze lés te kin tet be vé te -

lé vel.
O3. Az el já rás vé gén ke let ke zõ ter mék ben szennye zõ dés ként vagy ma rad vány ként meg ta lál ha tó szer ves ol dó szer -

mennyi ség.
O4. A szer ves ol dó sze rek le ve gõ be tör té nõ, be nem fo gott ki bo csá tá sa. Ma gá ba fog lal ja a he lyi sé gek ál ta lá nos szel lõ -

zé sét, mely so rán ab la ko kon, aj tó kon, ré se ken és ha son ló nyí lá so kon a kül sõ kör nye zet be áram lik a le ve gõ.
O5. A ké mi ai vagy fi zi kai re ak ci ók so rán ke let ke zõ szer ves ol dó szer és/vagy szer ves ve gyü let vesz te ség (be le ért ve

pél dá ul az ége tést vagy egyéb füst gáz- vagy szenny víz ke ze lést, mint ron cso lá sos el já rást vagy az ad szorp ci ó val tör té nõ
le vá lasz tást, amennyi ben azok kal nem szá mol nak az O6., O7. vagy O8. pont alatt).
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O6. Az össze gyûj tött hul la dé kok szer ves ol dó szer tar tal ma.
O7. A ke res ke del mi for ga lom ban ér té kes ter mék ként el adott vagy el adás ra szánt szer ves ol dó sze rek, il let ve a ké szít -

mé nyek ál tal tar tal ma zott szer ves ol dó sze rek.
O8. A ké szít mé nyek szer ves ol dó szer tar tal ma, ame lyet új ra hasz no sí tás ra vissza nyer nek, de nem az el já rás ba való

vissza ve ze tés cél já ból, amennyi ben nem szá mít ják az O7 pont alatt.
O9. Egyéb mó don tá vo zó szer ves ol dó sze rek.

Út mu ta tó az ol dó szer ke ze lé si terv al kal ma zá sá hoz a tel je sí tés iga zo lá sá ra

4. Az ol dó szer ke ze lé si terv al kal ma zá sát a kö vet ke zõ, iga zo lan dó spe ci á lis kö ve tel mé nyek ha tá roz zák meg:
(a) A mel lék let 6. (a) be kez dé sé ben em lí tett csök ken té si le he tõ sé gek vizs gá la ta és össze ha son lí tá sa a ter mék egy ség re

esõ ol dó szer ki bo csá tás ként ki fe je zett tel jes ki bo csá tá si ha tár ér ték kel, il let ve a mel lék let ben meg adott egyéb mó don.
(i) Min den, a mel lék let 6. (a) be kez dé se sze rin ti csök ken té si le he tõ sé get al kal ma zó te vé keny ség nél éven te kell ol dó -

szer ke ze lé si ter vet ké szí te ni az ol dó szer fo gyasz tás meg ha tá ro zá sá ra. A fo gyasz tás a kö vet ke zõ egyen let sze rint szá mít -
ha tó:

C=I1–O8

Ez zel pár hu za mo san a be vo na tok szi lárd anyag tar tal ma is meg ha tá ro zan dó az éves re fe ren cia és cél ki bo csá tás meg -
ál la pí tá sa cél já ból.

(ii) A ter mék egy ség re esõ ol dó szer ki bo csá tás ként vagy a mel lék let ben meg adott egyéb mó don ki fe je zett tel jes ki bo -
csá tá si ha tár ér ték be tar tá sá nak ér té ke lé sé re az ol dó szer ke ze lé si ter vet éven te el kell ké szí te ni az NMVOC ki bo csá tá sok
meg ha tá ro zá sá ra. Az NMVOC ki bo csá tá sok a kö vet ke zõ egyen let alap ján szá mít ha tók:

E=F+O1

Ahol F az aláb bi (b) (i) al be kez dés ben meg ha tá ro zott dif fúz NMVOC ki bo csá tás, a ki bo csá tá si ér té ket el kell osz ta ni a 
vo nat ko zó ter mék pa ra mé ter rel.

(b) A dif fúz NMVOC ki bo csá tá sok meg ha tá ro zá sa a mel lék let ben meg adott dif fúz ki bo csá tá si ér té kek kel tör té nõ
össze ha son lí tás cél já ból:

(i) Mód szer: A dif fúz NMVOC ki bo csá tás a kö vet ke zõ egyen let alap ján szá mít ha tó:

F=I1–O1–O5–O6–O7–O8

vagy

F=O2+O3+O4+O9

Ez a mennyi ség meg ha tá roz ha tó a ki bo csá tott mennyi sé gek köz vet len mé ré sé vel. Al ter na tí va ként ez zel egyen ér té kû
más szá mí tás is vé gez he tõ, pél dá ul a fo lya mat vég gáz le vá lasz tá si il let ve ke ze lé si ha tás fo ká nak is me re té ben.

A dif fúz ki bo csá tá si ér ték a be vitt ol dó szer mennyi ség há nya da ként is ki fe jez he tõ, ahol a be vitt mennyi ség a kö vet ke -
zõ egyen let alap ján szá mít ha tó:

I=I1+I2

(ii) Gya ko ri ság: A dif fúz NMVOC ki bo csá tás meg ha tá roz ha tó egy rö vid ide ig tar tó, de át fo gó mé rés so ro zat tal. Ezt a
be ren de zés mó do sí tá sá ig nem szük sé ges is mé tel ten el vé gez ni.

II. Függelék

CSÖKKENTÉSI TERV

Alap el vek

1. A csök ken té si terv cél ja meg ad ni az üze mel te tõ nek an nak le he tõ sé gét, hogy a ha tár ér té kek al kal ma zá sá val el ér he -
tõ csök ken tés sel egyen lõ mér té kû csök ken tést egyéb esz kö zök kel ér jen el. E cél ból az üze mel te tõ al kal maz hat egy spe -
ciálisan a sa ját be ren de zé sé re ter ve zett csök ken té si ter vet, amennyi ben vé gül azo nos mér té kû ki bo csá tás csök ken tést
ér el. A Fe lek je len tést tesz nek az azo nos mér té kû ki bo csá tás csök ken tés el éré sé ben tett ha la dás ról, be le ért ve a csök ken -
té si terv al kal ma zá sá val kap cso la tos ta pasz ta la ta i kat.
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Gya kor lat

2. A be vo nó anya gok, lak kok, ra gasz tó anya gok és nyom da fes té kek hasz ná la ta ese tén a kö vet ke zõ terv al kal maz ha tó.
Ahol a kö vet ke zõ mód szer nem meg fe le lõ, az il le té kes ha tó ság en ge dé lyez he ti az üze mel te tõ nek al ter na tív ki vé te les terv 
al kal ma zá sát, amely ki e lé gí tõ en ele get tesz az aláb bi alap el vek nek. A terv fel ál lí tá sa kor a kö vet ke zõ té nye ket kell fi gye -
lem be ven ni:

(a) Ahol az ol dó szert kis mennyi ség ben vagy egy ál ta lán nem tar tal ma zó he lyet te sí tõk fej lesz té se még fo lyik, az üze -
mel te tõ nek idõ ha la dé kot kell adni ki bo csá tás csök ken té si ter vé nek meg va ló sí tá sá hoz;

(b) A ki bo csá tás csök ken té sek re fe ren cia pont já nak a le he tõ leg pon to sab ban meg kell egyez nie azok kal a ki bo csá tá -
sok kal, ame lyek csök ken té si in téz ke dé sek nél kül áll ná nak elõ.

3. A kö vet ke zõ terv azon be ren de zé sek ese tén mû kö dik, ame lyek ese tén a ter mé kek re vo nat ko zó an ál lan dó szi lárd
anyag tar ta lom té te lez he tõ fel és al kal maz ha tó a ki bo csá tás csök ken té sek re fe ren cia pont já nak meg ha tá ro zá sá ra:

(a) Az üze mel te tõ nek egy olyan ki bo csá tás csök ken té si ter vet kell be nyúj ta nia, amely tar tal maz za a tel jes be vi tel át la -
gos ol dó szer tar tal má nak csök ke né sét és/vagy a szi lárd anya gok fel hasz ná lá sá nak nö vek võ ha té kony sá gát an nak ér de ké -
ben, hogy a be ren de zés bõl szár ma zó tel jes ki bo csá tást le csök kent sék az éves re fe ren cia ki bo csá tás adott szá za lé ká ra, az
ún. cél ki bo csá tás ra. Ezt a kö vet ke zõ idõ pon to kig kell el vé gez ni:

Ha tár idõ Ma xi má li san meg en ge dett
tel jes évi ki bo csá tá sokÚj be ren de zé sek Meg lé võ be ren de zé sek

2001. 10. 31-ig 2005. 10. 31-ig Cél ki bo csá tás × 1,5

2004. 10. 31-ig 2007. 10. 31-ig Cél ki bo csá tás

(b) Az éves re fe ren cia ki bo csá tást a kö vet ke zõ kép pen szá mít ják:

(i) Meg ha tá roz zák az egy év ben fel hasz nált be vo nó anyag és/vagy nyom da fes ték, lakk és/vagy ra gasz tó anyag mennyi -
sé gé ben lévõ szi lárd anya gok össz tö me gét. Szi lárd anyag min den be vo nó anya gok ban, nyom da fes té kek ben, lak kok ban
és ra gasz tó anya gok ban lévõ olyan anyag, amely a víz vagy az il lé kony szer ves ve gyü let el pá ro log ta tá sa után meg szi lár -
dul.

(ii) Az éves re fe ren cia ki bo csá tást úgy szá mít ják, hogy az (i) al be kez dés sze rint meg ha tá ro zott tö me get meg szo roz zák
az aláb bi táb lá zat ban ta lál ha tó meg fe le lõ fak to rok kal. Az il le té kes ha tó sá gok eze ket a fak to ro kat az egyé ni be ren de zé -
sek hez iga zít hat ják, ha do ku men tu mok kal alá van tá maszt va a szi lárd anyag fel hasz ná lás na gyobb ha té kony sá ga.

Te vé keny ség
A (b) (ii) al be kez dés ben hasz ná -

lan dó szor zó té nye zõk

Ro tá ci ós mély nyo más; fle xog rá fia; a nyo má si el já -
rás ré szét ké pe zõ la mi ná lás; nyom ta tás; a nyo má si
el já rás ré szét ké pe zõ lak ko zás; fa anyag be vo ná sa;
tex tí li ák, szö vet, fó lia vagy pa pír be vo ná sa; ra gasz -
tó ré teg fel vi te le

4  

Sza lag te ker csek be vo na to lá sa; gép jár mû után fé nye -
zés

3  

Élel mi szer rel kap cso la tos be vo nó el já rá sok; re pü -
lés sel és ûr ha jó zás sal kap cso la tos be vo nó el já rá sok

2,33

Egyéb be vo ná sos el já rá sok és ro tá ci ós szi ta nyo más 1,5 

(iii) A cél ki bo csá tás az éves re fe ren cia ki bo csá tás kö vet ke zõ szá za lé kok kal kép zett szor za ta:

– (dif fúz ki bo csá tá si ér ték + 15) a kö vet ke zõ szek to rok ban lévõ be ren de zé sek re:

 = jár mû szé ria fes tés (ol dó szer fo gyaszt ás <15 t/év) és jár mû után fé nye zés;

  = fém, mû anyag, tex tí lia, szö vet, fó lia és pa pír be vo ná sa (ol dó szer fo gyaszt ás 5 és 15 t/év kö zött);

 = fa anya gok be vo ná sa (ol dó szer fo gyaszt ás 15 és 25 t/év kö zött).

– (dif fúz/dif fúz ki bo csá tá si ér ték + 5) a töb bi be ren de zés re;

(iv) Tel je sí tés ak kor áll fenn, amennyi ben az ol dó szer ke ze lé si terv alap ján meg ha tá ro zott ak tu á lis ol dó szer ki bo csá tás 
ki sebb vagy egyen lõ a cél ki bo csá tás sal.
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VII. melléklet

A 3. CIKK SZERINTI HATÁRIDÕK

1. A 3. cikk 2. és 3. be kez dé sé ben em lí tett ha tár ér té kek al kal ma zá sá ra a ha tár idõk a kö vet ke zõk:
(a) Új hely hez kö tött for rá sok ese té ben, a je len Jegy zõ könyv nek az adott Fél szá má ra tör té nõ ha tály ba lé pé sé tõl szá -

mí tott egy év; és
(b) Meg lé võ hely hez kö tött for rá sok ese té ben:
(i) Ha a Fél nem át me ne ti gaz da sá gú or szág, ak kor a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott egy év vagy 2007. 

de cem ber 31., ame lyik a ket tõ kö zül a ké sõb bi; és
(ii) Ha a Fél át me ne ti gaz da sá gú or szág, ak kor a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott nyolc év.

2. A 3. cikk 5. be kez dé sé ben em lí tett, a tü ze lõ anya gok ra és új moz gó for rá sok ra vo nat ko zó ha tár ér té kek és a IV. mel -
lék let 2. táb lá za tá ban a gáz olaj ra meg adott ha tár ér ték al kal ma zá sá ra a ha tár idõk a kö vet ke zõk:

(i) Ha a Fél nem át me ne ti gaz da sá gú or szág, ak kor a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé se, vagy a VIII. mel lék let ben
meg ha tá ro zott in téz ke dé sek nél és a IV. mel lék let 2. táb lá za tá ban meg adott ha tár idõk, ame lyik ké sõb bi; és

(ii) Ha a Fél át me ne ti gaz da sá gú or szág, ak kor a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott öt év, vagy a
VIII. mel lék let ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek nél és a IV. mel lék let 2. táb lá za tá ban meg adott ha tár idõk tõl szá mí tott
öt év, ame lyik ké sõb bi.

A ha tár idõk nem vo nat koz nak a je len Jegy zõ könyv höz csat la ko zott azon Fe lek re, ame lyek szá má ra a Kén ki bo csá tás
to váb bi csök ken té sé rõl szó ló Jegy zõ könyv höz való csat la ko zá suk miatt a gáz olaj te kin te té ben en nél rö vi debb ha tár idõ
áll ren del ke zés re.

3. E mel lék let al kal ma zá sá ban az „át me ne ti gaz da sá gú or szá gok” azok a Fe lek, ame lyek a ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si,
 jóváhagyási vagy csat la ko zá si nyi lat ko zat tal együtt olyan ér tel mû nyi lat ko za tot nyúj tot tak be, amely sze rint azt kí ván -
ják, hogy e mel lék let 1. és/vagy 2. be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban át me ne ti gaz da sá gú or szág ként ke zel jék õket.

VIII. melléklet

ÜZEMANYAGOKRA ÉS ÚJ MOZGÓ FORRÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEK 

Be ve ze tés

1. Az A. rész Ka na dán és az Ame ri kai Egye sült Ál la mo kon kí vü li Fe lek re vo nat ko zik, a B. rész Ka na dá ra, a C. rész
pe dig az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ra.

2. A mel lék let tar tal maz za a nit ro gén-oxi dok ra vo nat ko zó ha tár ér té ke ket nit ro gén-di oxid (NO2) egyen ér ték ben ki fe -
jez ve, és szén hid ro gé nek re vo nat ko zó ha tár ér té ke ket, ame lyek je len tõs ré sze il lé kony szer ves ve gyü let, és az üzem anya -
gok kör nye ze ti jel lem zõ it. 

3. Ezen mel lék let ben meg adott ha tár ér té kek al kal ma zá sá ra vo nat ko zó ha tár idõ ket a VII. mel lék let tar tal maz za.

A. Kanadán és az Amerikai Egyesült Államokon kívüli Felek

Sze mély gép ko csik és könnyû te her gép ko csik

4. Az 1. táb lá zat tar tal maz za a ha tár ér té ke ket azon mo tor ral haj tott jár mû vek re, me lyek nek leg alább négy ke re ke van, 
és sze mé lyek szál lí tá sá ra (M ka te gó ria) vagy áru szál lí tá sá ra (N ka te gó ria) hasz ná la to sak.

Ne héz te her gép ko csik

5. A ne héz te her gép jár mû vek ben lévõ mo to rok ra vo nat ko zó ha tár ér té ke ket a vo nat ko zó tesz tel já rás tól füg gõ en
a 2. és 3. táb lá zat tar tal maz za.
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Mo tor ke rék pá rok és mo pe dek

6. A mo tor ke rék pá rok ra és mo pe dek re vo nat ko zó ha tár ér té ke ket a 6. és 7. táb lá zat tar tal maz za. 

Nem köz úti jár mû vek és mun ka gé pek

7. A 4. és 5. táb lá zat tar tal maz za a me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti trak to rok ban, va la mint egyéb nem-köz úti jár mû vek -
ben/gé pek ben lévõ mo to rok ra vo nat ko zó ha tár ér té ke ket. Az I. sza kasz (4. táb lá zat) a 96. szá mú, „A komp resszió gyúj tá -
sú mo to rok me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti trak to rok ban való al kal ma zá sá nak ál ta lá nos ren del ke zé sei, te kin tet tel a mo tor ál -
tal ki bo csá tott szennye zõk re” c. ECE ren de le ten ala pul. 

Üzem anyag mi nõ ség

8. A ben zin és dí zel üzem anyag ra vo nat ko zó kör nye ze ti szem pon tú mi nõ sé gi jel lem zõ ket a 8–11. táb lá za tok tar tal -
maz zák.

1. táblázat
Személygépjármûvekre és könnyû tehergépjármûvekre vonatkozó határértékek 

Re fe ren cia tö meg
(RW)
(kg)

Ha tár ér té kek

Szén-mon oxid Szén hid ro gé nek Nit ro gén-oxi dok
Szén hid ro gé nek

és nit ro gén-
oxi dok

Szi lárd
anya -
goka

L1
(g/km)

L2
(g/km)

L3
(g/km)

L2 + L3
(g/km)

L4
(g/km)

Ka te gó ria
Osz -
tály

Al kal ma zá si
ha tár idõb Ben zin Dí zel Ben zin Dí zel Ben zin Dí zel Ben zin Dí zel Dí zel

A Mc 2001. 01. 01. Min deng 2,3 0,64 0,2 – 0,15 0,5 – 0,56 0,05

N1
d I 2001. 01. 01.e RW ≤ 1305 2,3 0,64 0,2 – 0,15 0,5 – 0,56 0,05

II 2002. 01. 01. 1305 < RW

≤ 1760

4,17 0,8 0,25 – 0,18 0,65 – 0,72 0,07

III 2002. 01. 01. 1760<RW 5,22 0,95 0,29 – 0,21 0,78 – 0,86 0,1

B Mc 2006. 01. 01. Min den 1 0,5 0,1 – 0,08 0,25 – 0,3 0,025

N1
d I 2006. 01. 01.f RW ≤ 1305 1 0,5 0,1 – 0,08 0,25 – 0,3 0,025

II 2007. 01. 01. 1305 < RW

≤  1760

1,81 0,63 0,13 – 0,1 0,33 – 0,39 0,04

III 2007. 01. 01. 1760<RW 2,27 0,74 0,16 – 0,11 0,39 – 0,46 0,06

a Komp resszió gyúj tá sú mo to rok ra.
b Az osz lop ban meg adott idõ pon tok tól kezd ve el uta sít ják azok nak a jár mû vek nek a re giszt rá lást, el adá sát vagy for ga -

lom ba ho za ta lát, ame lyek nem fe lel nek meg az adott ha tár ér té kek nek és a meg adott idõ pon tok elõtt 12 hó nap pal már
nem ad ha tó ki tí pus jó vá ha gyás sem.

c Ki vé ve a 2500 kg ma xi má lis tö me get meg ha la dó jár mû vek. 
d És a c meg jegy zés ben meg ha tá ro zott M ka te gó ri á jú jár mû vek.
e A c meg jegy zés ben meg ha tá ro zott M ka te gó ri á jú jár mû vek ese té ben 2002. 01. 01.
f A c meg jegy zés ben meg ha tá ro zott M ka te gó ri á jú jár mû vek ese té ben 2007. 01. 01.
g 2003. ja nu ár 1-jé ig az ebbe a ka te gó ri á ba tar to zó és komp resszió gyúj tá sú mo tor ral fel sze relt nem köz úti jár mû vek,

il let ve a gép jár mû ve ze tõ vel együtt hat sze mé lyes re ter ve zett, 2000 kg-nál na gyobb ma xi má lis tö me gû jár mû vek be so ro -
lá sa: N1 ka te gó ria, III. osz tály, A sor.

2. táblázat
Nehéz tehergépjármûvekre vonatkozó határértékek – európai állandósult ciklusú (ESC: European steady-state cycle)

és európai terhelés-válasz (ELR: European load-response) tesztek 

Sor
Al kal ma zás
ha tár ide jea

Szén-mon oxid
(g/kWh)

Szén hid ro gé nek
(g/kWh)

Nit ro gén-oxi dok
(g/kWh)

Szi lárd anya gok
(g/kWh)

Ko rom
(m-1)

A 2001. 10. 01. 2,1 0,66 5 0,10/0,13b 0,8
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Sor
Al kal ma zás
ha tár ide jea

Szén-mon oxid
(g/kWh)

Szén hid ro gé nek
(g/kWh)

Nit ro gén-oxi dok
(g/kWh)

Szi lárd anya gok
(g/kWh)

Ko rom
(m-1)

B1 2006. 10. 01. 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5

B2 2009. 10. 01. 1,5 0,46 2 0,02 0,5
a A meg adott idõ pon tok tól kezd ve – ki vé ve a je len Jegy zõ könyv höz nem csat la ko zott or szá gok ba tör té nõ ex port ra

szánt jár mû ve ket és mo to ro kat, va la mint a hasz nált jár mû vek be szánt mo to ro kat – a Fe lek meg aka dá lyoz zák azok nak az
új jár mû vek nek a re giszt rá lá sát, el adá sát és for ga lom ba he lye zé sét vagy hasz ná la tát, ame lye ket komp resszió gyúj tá sú
vagy gáz mo tor hajt, va la mint azok nak az új ko mop resszi ó gyúj tá sú vagy gáz mo to rok nak az el adá sát vagy hasz ná la tát,
ame lyek ese té ben a ki bo csá tás nem fe le l meg a ha tár ér té kek nek. Már a meg adott idõ pon tok elõtt 12 hó nap pal meg kell
ta gad ni a tí pus jó vá ha gyást, ha a jár mû vagy mo tor nem fe le l meg a ha tár ér té kek nek.

b Azon mo to rok ra, ame lyek hen ge ren kén ti hen ger ûr tar tal ma ki sebb 0,75 dm3-nél és tel je sít mény hez tar to zó név le ges
for du lat szá ma na gyobb 3000 min–1-nél.

3. táblázat
Nehéz tehergépjármûvekre vonatkozó határértékek – ETC (európai tranziens ciklus) teszta

Sor
Al kal ma zás
ha tár ide jeb

Szén-mon oxid
(g/kWh)

Nem-me tán
szén hid ro gé nek

(g/kWh)

Me tánc

(g/kWh)
Nit ro gén-oxi dok

(g/kWh)
Szi lárd anya gokd

(g/kWh)

A (2000) 2001. 10. 01. 5,45 0,78 1,6 5 0,16/0,21d

B1 (2005) 2006. 10. 01. 4,0 0,55 1,1 3,5 0,03

B2 (2008) 2009. 10. 01. 4,0 0,55 1,1 2 0,03

a A gáz üze mû mo to rok ki bo csá tá sa i nak az A sor ban al kal maz ha tó ha tár ér té kek kel tör té nõ össze ha son lí tó mé ré se kor
al kal ma zott ETC teszt el fo gad ha tó sá gá nak iga zo lá sá ra vo nat ko zó fel té te le ket újra meg vizs gál ják és, ahol szük sé ges,
mó do sít ják a 70/156/EEC szá mú irány elv 13. cik ké ben le fek te tett el já rás nak meg fe le lõ en.

b A meg adott idõ pon tok tól kezd ve – ki vé ve a je len Jegy zõ könyv höz nem csat la ko zott or szá gok ba tör té nõ ex port ra
szánt jár mû ve ket és mo to ro kat, va la mint a hasz nált jár mû vek be szánt mo to ro kat – a Fe lek meg aka dá lyoz zák azok nak az
új jár mû vek nek a re giszt rá lá sát, el adá sát és for ga lom ba he lye zé sét vagy hasz ná la tát, ame lye ket komp resszió gyúj tá sú
vagy gáz mo tor hajt, va la mint azok nak az új ko mop resszi ó gyúj tá sú vagy gáz mo to rok nak az el adá sát vagy hasz ná la tát,
ame lyek ese té ben a ki bo csá tás nem fe le l meg a ha tár ér té kek nek. Már a meg adott idõ pon tok elõtt 12 hó nap pal meg kell
ta gad ni a tí pus jó vá ha gyást, ha a jár mû vagy mo tor nem fe le l meg a ha tár ér té kek nek.

c Csak föld gáz üze mû mo to rok ra.
d Az A, B1 és B2 sza kasz ban a gáz üze mû mo to rok ra nem al kal maz ha tó.
e Azon mo to rok ra, me lyek hen ge ren kén ti hen ger ûr tar tal ma ki sebb 0,75 dm3-nél és név le ges for du lat szá ma na gyobb

3000 min–1-nél.

4. táblázat
A nem közúti gépekbe épített dízel motorokra vonatkozó határértékek (I. szakasz)

(ISO 8178 szerinti mérési eljárás)

Hasz nos tel je sít mény
(P)

(kW)
Al kal ma zás ha tár ide jea Szén-mon oxid

(g/kWh)
Szén hid ro gé nek

(g/kWh)
Nit ro gén-oxi dok

(g/kWh)
Szi lárd anyag

(g/kWh)

130 ≤ P<560 1998. 12. 31. 5,0 1,3 9,2 0,54

75 ≤ P<130 1998. 12. 31. 5,0 1,3 9,2 0,70

37 ≤ P<75 1998. 03. 31. 6,5 1,3 9,2 0,85

a A meg adott idõ pon tok tól kezd ve, ki vé ve a je len Jegy zõ könyv höz nem csat la ko zott or szá gok ba tör té nõ ex port ra
szánt jár mû ve ket és mo to ro kat, va la mint a hasz nált jár mû vek be szánt mo to ro kat, a Fe lek csak ak kor en ge dik meg azok -
nak az új mo to rok nak az el adá sát vagy – ahol van ilyen – for ga lom ba he lye zé sét, akár be épí tet ték, akár nem, ha a ki bo -
csá tás meg fe lel a táb lá zat ban meg adott ha tár ér té kek nek. 1998. jú ni us 30-tól meg kell ta gad ni egy mo tor tí pus vagy csa lád 
tí pus jó vá ha gyá sát, ha az nem fe le l meg a ha tár ér té kek nek.

Meg jegy zés:

Ezek a ha tár ér té kek a mo tor ból tá vo zó ki bo csá tás ra vo nat koz nak, és eze ket bár mely ki pu fo gó rend szer be li utó ke ze lés
elõtt kell el ér ni.
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5. táblázat
A nem közúti gépekbe épített dízel motorokra vonatkozó határértékek (II. szakasz)

(ISO 8178 szerinti mérési eljárás)

Hasz nos tel je sít mény
(P)

(kW)
Al kal ma zás ha tár ide jea Szén-mon oxid

(g/kWh)
Szén hid ro gé nek

(g/kWh)
Nit ro gén-oxi dok

(g/kWh)
Szi lárd anyag

(g/kWh)

130 ≤ P < 560 1998. 12. 31. 3,5 1,0 6,0 0,2

75 ≤ P < 130 1998. 12. 31. 5,0 1,0 6,0 0,3

37 ≤ P < 75 1998. 12. 31. 5,0 1,3 7,0 0,8

18 ≤ P < 37 2001. 12. 31. 5,5 1,5 8,0 0,8

a A meg adott idõ pon tok tól kezd ve, ki vé ve a je len Jegy zõ könyv höz nem csat la ko zott or szá gok ba tör té nõ ex port ra
szánt jár mû ve ket és mo to ro kat, va la mint a hasz nált jár mû vek be szánt mo to ro kat, a Fe lek csak ak kor en ge dik meg azok -
nak az új mo to rok nak az el adá sát vagy – ahol van ilyen – for ga lom ba he lye zé sét, akár be épí tet ték, akár nem, ha a ki bo -
csá tás meg fe lel a táb lá zat ban meg adott ha tár ér té kek nek. Már a meg adott idõ pon tok elõtt 12 hó nap pal meg kell ta gad ni a
tí pus jó vá ha gyást, ha a jár mû vagy mo tor nem fe le l meg a ha tár ér té kek nek.

6. táblázat
Motorkerékpárokra, valamint 3 és 4 kerekû jármûvekre (>50 cm3; >45 km/h) vonatkozó határértékek

1999. június 17-tõla

Mo tor tí pus Ha tár ér té kek

2-üte mû CO=8 g/km
HC=4 g/km

NOx=0,1 g/km

4-üte mû CO=13 g/km
HC=3 g/km

NOx=0,3 g/km

a A meg adott idõ pont tól kezd ve meg kell ta gad ni a jár mû tí pus jó vá ha gyá sát, ha ki bo csá tá sa nem fe le l meg a ha tár ér té -
kek nek.

Meg jegy zés: A 3 és 4 ke re kû jár mû vek ese tén a ha tár ér té ke ket 1,5-del kell szo roz ni.

7. táblázat

Könnyû motorkerékpárokra (≤50 cm3; <45 km/h) vonatkozó határértékek 

Sza kasz Al kal ma zás ha tár ide jea
Ha tár ér té kek

CO (g/km) HC+NOx (g/km)

I. 1999. 06. 17. 6,0b 3,0b

II. 2002. 06. 17. 1,0c 1,2

a A meg adott idõ pont tól kezd ve meg kell ta gad ni a jár mû tí pus jó vá ha gyá sát, ha ki bo csá tá sa nem fe le l meg a ha tár ér té -
kek nek.

b A 3 és 4 ke re kû jár mû vek ese tén a ha tár ér té ke ket 2-vel kell szo roz ni.
c A 3 és 4 ke re kû jár mû vek ese tén a ha tár ér ték 3,5 g/km.
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8. táblázat
A szikra gyújtású motorral felszerelt jármûvekben használatos, forgalomban lévõ üzemanyagok környezeti jellemzõi

Tí pus: Ben zin

Pa ra mé ter Egy ség
Ha tár ér té keka Teszt

Mi ni mum Ma xi mum Mód szerb Meg je le nés idõ pont ja

Kí sér le ti ok tán szám 95 – EN 25164 1993

Mo tor ok tán szám 85 – EN 25163 1993

Reid gõz nyo más, nyá ri idõ szakc kPa – 60 EN 12 1993

Desz til lá ció:

 el pá ro lo gás 100 °C-on V/V% 46 – EN-ISO 3405 1988

 el pá ro lo gás 150 °C-on V/V% 75 –

Szén hid ro gén elem zés:

– ole fi nek V/V% – 18,0d ASTM D1319 1995

– aro má sok – 42 ASTM D1319 1995

– ben zol – 1 pr. EN 12177 1995

Oxi gén tar ta lom m/m% – 2,7 EN 1601 1996

Oxi dá ló sze rek:

– me ta nol, hoz zá adan dó
stabilizálósze rekkel

V/V% – 3 EN 1601 1996

– eta nol, sta bi li zá ló sze rek le het -
nek szük sé ge sek

V/V% – 5 EN 1601 1996

– izop ro pil-al ko hol V/V% – 10 EN 1601 1996

– ter ci er-bu til-al ko hol V/V% – 7 EN 1601 1996

– izo bu til-al ko hol V/V% – 10 EN 1601 1996

– mo le ku lán ként 5 vagy több
szén ato mot tar tal ma zó éte rek

V/V% – 15 EN 1601 1996

Egyéb oxi dá ló sze reke V/V% – 10 EN 1601 1996

Kén tar ta lom mg/kg 150 pr. EN-ISO/
DIS 14596

1996

a A spe ci fi ká ci ó ban idé zett ér té kek „va lós ér té kek”. Ha tár ér té ke ik fel ál lí tá sá nál az ISO 4259 „Ás vány olaj ter mé kek –
a tesz tel já rá sok kal kap cso la tos pon tos ada tok meg ha tá ro zá sa és al kal ma zá sa” meg ha tá ro zá sa it al kal maz ták, a mi ni mum
ér ték meg ál la pí tá sa kor a nul lá nál na gyobb 2R mi ni má lis kü lönb sé get vet ték fi gye lem be (R = rep ro du kál ha tó ság).
Az egyes mé ré sek ered mé nye it az ISO 4259 (1995-ös ki adás) ál tal tar tal ma zott kri té ri u mok alap ján kell ér tel mez ni.

b EN – Eu ró pai Szab vány; ASTM – Ame ri kai Anyag és Vizs gá la ti Tár sa ság; DIS – Nem zet kö zi Szab vány ter ve zet.
c A nyá ri idõ szak leg ké sõbb má jus 1-jén kez dõ dik és leg ko ráb ban szep tem ber 30-án fe je zõ dik be. A sark vi dé ki fel té -

te lek kel ren del ke zõ Tag ál la mok ese tén a nyá ri idõ szak leg ké sõbb jú ni us 1-jén kez dõ dik és leg ko ráb ban au gusz tus 31-én
fe je zõ dik be, és az RVP 70 kPa-ban kor lá to zott.

d Ki vé ve a nor mál ólom men tes ben zin [mi ni má lis mo tor ok tán szám (MON) 81 és mi ni má lis kí sér le ti ok tán szám
(RON) 91], me lyek re a ma xi má lis ole fin tar ta lom 21 tér fo gat%. Ezek a ha tár ér té kek nem zár ják ki ele ve, hogy a tag ál la -
mok pi a cá ra újabb ólom men tes ben zint ve zes se nek be az itt le ír tak nál ala cso nyabb ok tán szám mal.

e Egyéb mo no-al ko ho lok, ame lyek desz til lá ci ós vég pont ja nem ma ga sabb a nem ze ti szab vány elõ írá sok ban, vagy
amennyi ben ilyen nincs, a mo tor üzem anya gok ra vo nat ko zó ipar i szab vá nyok ban le fek te tett desz til lá ci ós vég pont nál.

Meg jegy zés: A Fe lek biz to sít ják, hogy nem ké sõbb mint 2000. ja nu ár 1., ben zin csak ak kor hoz ha tó for ga lom ba a te rü -
le tü kön, ha az meg fe lel a 8. táb lá zat ban fel tün te tett kör nye zet vé del mi ha tár ér té kek nek. Ha egy Fél úgy ta lál ja, hogy a
8. táb lá zat ban fel tün te tett, a kén tar ta lom ra vo nat ko zó elõ írá so kat nem tel je sí tõ, de a je len le git nem meg ha la dó kén tar tal -
mú ben zin be til tá sa sú lyos ne héz sé get okoz na ipa rá nak ab ban, hogy 2000. ja nu ár 1-jéig meg va ló sít sa a szük sé ges vál toz -
ta tá so kat a gyár tó üze me i ben, ak kor leg ké sõbb 2003. ja nu ár 1-jéig meg hosszab bít hat ja te rü le tén a for ga lom ba ho za ta li
idõ sza kot. Ilyen eset ben a Fél nek a ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si nyi lat ko za tá val együtt le tét be
 helyezett nyi lat ko za tá ban nyi lat koz nia kell ar ról, hogy meg kí ván ja hosszab bí ta ni ezt az idõ sza kot és írás ban meg kell
in do kol nia ezt a Vég re haj tó Tes tü let szá má ra.
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9. táblázat
A kompressziós gyújtású motorral felszerelt jármûvekben használatos,

forgalomban lévõ üzemanyagok környezeti jellemzõi

Tí pus: Dí zel olaj

Pa ra mé ter Egy ség
Ha tár ér té keka Teszt

Mi ni mum Ma xi mum Mód szerb Meg je le nés idõ pont ja

Ce tán szám 51 – EN-ISO 5165 1992

Sû rû ség 15 °C-on kg/m3 – 845 EN-ISO 3675 1995

Desz til lá ci ós pont: 95% °C – 360 EN-ISO 3405 1988

Po li cik lu sos aro más szénhidro -
gének

m/m% – 11 IP 391 1995

Kén mg/kg – 350 pr. EN-ISO/
DIS 14596

1996

a A spe ci fi ká ci ó ban idé zett ér té kek „va lós ér té kek”. Ha tár ér té ke ik fel ál lí tá sá nál az ISO 4259 „Ás vány olaj ter mé kek –
a tesz tel já rá sok kal kap cso la tos pon tos ada tok meg ha tá ro zá sa és al kal ma zá sa” meg ha tá ro zá sa it al kal maz ták, a mi ni mum
ér ték meg ál la pí tá sa kor a nul lá nál na gyobb 2R mi ni má lis kü lönb sé get vet ték fi gye lem be (R = rep ro du kál ha tó ság). Az
egyes mé ré sek ered mé nye it az ISO 4259 (1995-ös ki adás) ál tal tar tal ma zott kri té ri u mok alap ján kell ér tel mez ni.

b EN – Eu ró pai Szab vány; IP – Kõ olaj In té zet; DIS – Nem zet kö zi Szab vány ter ve zet.

Meg jegy zés: A Fe lek biz to sít ják, hogy nem ké sõbb mint 2000. ja nu ár 1., dí zel olaj csak ak kor hoz ha tó for ga lom ba a te -
rü le tü kön, ha az meg fe lel a 9. táb lá zat ban fel tün te tett kör nye zet vé del mi ha tár ér té kek nek. Ha egy Fél úgy ta lál ja, hogy a
9. táb lá zat ban fel tün te tett, a kén tar ta lom ra vo nat ko zó elõ írá so kat nem tel je sí tõ, de a je len le git nem meg ha la dó kén tar tal -
mú ben zin be til tá sa sú lyos ne héz sé get okoz na ipa rá nak ab ban, hogy 2000. ja nu ár 1-jéig meg va ló sít sa a szük sé ges vál toz -
ta tá so kat a gyár tó üze me i ben, ak kor leg ké sõbb 2003. ja nu ár 1-jéig meg hosszab bít hat ja te rü le tén a for ga lom ba ho za ta li
idõ sza kot. Ilyen eset ben a Fél nek a ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si nyi lat ko za tá val együtt le tét be
he lye zett nyi lat ko za tá ban nyi lat koz nia kell ar ról, hogy meg kí ván ja hosszab bí ta ni ezt az idõ sza kot és írás ban meg kell
in do kol nia ezt a Vég re haj tó Tes tü let szá má ra.

10. táblázat
A szikra gyújtású motorral felszerelt jármûvekben használatos, forgalomban lévõ üzemanyagok környezeti jellemzõi

Tí pus: Ben zin

Pa ra mé ter Egy ség
Ha tár ér té keka Teszt

Mi ni mum Ma xi mum Mód szerb Meg je le nés idõ pont ja

Kí sér le ti ok tán szám 95 EN 25164 1993

Mo tor ok tán szám 85 EN 25163 1993

Reid gõz nyo más, nyá ri idõ szak kPa –

Desz til lá ció:

 el pá ro lo gás 100 °C-on V/V % – –

 el pá ro lo gás 150 °C-on V/V % – –

Szén hid ro gén elem zés:

– ole fi nek V/V % –

– aro má sok V/V % – 35 ASTM D1319 1995

– ben zol V/V % –

Oxi gén tar ta lom m/m% –

Kén tar ta lom mg/kg – 50 pr. EN-ISO/
DIS 14596

1996
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a A spe ci fi ká ci ó ban idé zett ér té kek „va lós ér té kek”. Ha tár ér té ke ik fel ál lí tá sá nál az ISO 4259 „Ás vány olaj ter mé kek –
a tesz tel já rá sok kal kap cso la tos pon tos ada tok meg ha tá ro zá sa és al kal ma zá sa” meg ha tá ro zá sa it/ter mi nu sa it al kal maz ták,
a mi ni mum ér ték meg ál la pí tá sa kor a nul lá nál na gyobb 2R mi ni má lis kü lönb sé get vet ték fi gye lem be (R = reprodukál -
hatóság). Az egyes mé ré sek ered mé nye it az ISO 4259 (1995-ös ki adás) ál tal tar tal ma zott kri té ri u mok alap ján kell ér tel -
mez ni.

b EN – Eu ró pai Szab vány; ASTM – Ame ri kai Anyag és Vizs gá la ti Tár sa ság; DIS – Nem zet kö zi Szab vány ter ve zet.

Meg jegy zés: a Fe lek biz to sít ják, hogy nem ké sõbb mint 2005. ja nu ár 1., ben zin csak ak kor hoz ha tó for ga lom ba a te rü -
le tü kön, ha az meg fe lel a 10. táb lá zat ban fel tün te tett kör nye zet vé del mi ha tár ér té kek nek. Ha egy Fél úgy ta lál ja, hogy a
10. táb lá zat ban fel tün te tett, a kén tar ta lom ra vo nat ko zó elõ írá so kat nem tel je sí tõ, de a 8. táb lá zat ban fel tün te tet tek nek
meg fe le lõ kén tar tal mú ben zin be til tá sa sú lyos ne héz sé get okoz na ipa rá nak ab ban, hogy 2005. ja nu ár 1-jé ig meg va ló sít sa 
a szük sé ges vál toz ta tá so kat a gyár tó üze me i ben, ak kor leg ké sõbb 2007. ja nu ár 1-jé ig meg hosszab bít hat ja te rü le tén a for -
ga lom ba ho za ta li idõ sza kot. Ilyen eset ben a Fél nek a ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si nyi lat ko za tá -
val együtt le tét be he lye zett nyi lat ko za tá ban nyi lat koz nia kell ar ról, hogy meg kí ván ja hosszab bí ta ni ezt az idõ sza kot és
írás ban meg kell in do kol nia ezt a Vég re haj tó Tes tü let szá má ra.

11. táblázat
A kompressziós gyújtású motorral felszerelt jármûvekben használatos,

forgalomban lévõ üzemanyagok környezeti jellemzõi

Tí pus: Dí zel olaj

Pa ra mé ter Egy ség
Ha tár ér té keka Teszt

Mi ni mum Ma xi mum Mód szerb Meg je le nés idõ pont ja

Ce tán szám –

Sû rû ség 15 °C-on kg/m3 –

Desz til lá ci ós pont: 95% °C –

Po li cik lu sos aro más szénhidro -
gének

m/m% –

Kén tar ta lom mg/kg – 50 pr. EN-ISO/
DIS 14596

1996

a A spe ci fi ká ci ó ban idé zett ér té kek „va lós ér té kek”. Ha tár ér té ke ik fel ál lí tá sá nál az ISO 4259 „Ás vány olaj ter mé kek –
a tesz tel já rá sok kal kap cso la tos pon tos ada tok meg ha tá ro zá sa és al kal ma zá sa” meg ha tá ro zá sa it/ter mi nu sa it al kal maz ták,
a mi ni mum ér ték meg ál la pí tá sa kor a nul lá nál na gyobb 2R mi ni má lis kü lönb sé get vet ték fi gye lem be (R=rep ro du kál ha tó -
ság). Az egyes mé ré sek ered mé nye it az ISO 4259 (1995-ös ki adás) ál tal tar tal ma zott kri té ri u mok alap ján kell ér tel mez ni.

b EN – Eu ró pai Szab vány; DIS – Nem zet kö zi Szab vány ter ve zet.

Meg jegy zés: A Fe lek biz to sít ják, hogy nem ké sõbb, mint 2005. ja nu ár 1., dí zel olaj csak ak kor hoz ha tó for ga lom ba a
te rü le tü kön, ha az meg fe lel a 11. táb lá zat ban fel tün te tett kör nye zet vé del mi ha tár ér té kek nek. Ha egy Fél úgy ta lál ja, hogy 
a 11. táb lá zat ban fel tün te tett, a kén tar ta lom ra vo nat ko zó elõ írá so kat nem tel je sí tõ, de a 9. táb lá zat ban fel tün te tet tek nek
meg fe le lõ kén tar tal mú dí zel olaj be til tá sa sú lyos ne héz sé get okoz na ipa rá nak ab ban, hogy 2005. ja nu ár 1-jé ig meg va ló -
sít sa a szük sé ges vál toz ta tá so kat a gyár tó üze me i ben, ak kor leg ké sõbb 2007. ja nu ár 1-jé ig meg hosszab bít hat ja te rü le tén
a for ga lom ba ho za ta li idõ sza kot. Ilyen eset ben a Fél nek a ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si nyi lat -
ko za tá val együtt le tét be he lye zett nyi lat ko za tá ban nyi lat koz nia kell ar ról, hogy meg kí ván ja hosszab bí ta ni ezt az idõ sza -
kot és írás ban meg kell in do kol nia ezt a Vég re haj tó Tes tü let szá má ra.
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B. Kanada

9. Új jár mû vek re vo nat ko zó ki bo csá tá si szab vá nyok könnyû jár mû vek re, könnyû te her gép ko csik ra, ne héz te her gép -
ko csik ra, nagy tel je sít mé nyû mo to rok ra és mo tor ke rék pá rok ra: Gép jár mû Biz ton sá gi Tör vény (és ezt kö ve tõ tör vé nyek), 
a Gép jár mû Biz ton sá gi Ren de le tek V. ki egé szí tõ jegy zé ke: Jár mû Ki bo csá tá sok (1100 sz. szab vány), SOR/97–376
(1997. jú li us 28.), il let ve azok min den kor ha tá lyos szö ve ge.

10. Ka na dai Kör nye zet vé del mi Tör vény, Dí zel Üzem anyag Ren de le tek, SOR/97–110 (1997. feb ru ár 4., a dí zel
üzem anyag kén tar tal ma), il let ve azok min den kor ha tá lyos szö ve ge.

11. Ka na dai Kör nye zet vé del mi Tör vény, a Ben zin ben zol tar tal má ra vo nat ko zó Ren de le tek, SOR/97–376 (1997.
 július 28.), il let ve azok min den kor ha tá lyos szö ve ge.

12. Ka na dai Kör nye zet vé del mi Tör vény, a Ben zin kén tar tal má ra vo nat ko zó Ren de le tek, Ka na da Ga zet te, I. rész,
1999. jú ni us 4., il let ve azok min den kor ha tá lyos szö ve ge.

C. Amerikai Egyesült Államok

13. Moz gó for rás ból szár ma zó ki bo csá tá sok csök ken té sét cél zó prog ram meg va ló sí tá sa könnyû jár mû vek re, könnyû
te her gép ko csik ra, ne héz te her gép ko csik ra és üzem anya gok ra oly mér ték ben, ahogy a Tisz ta Le ve gõ Tör vény 202 (a),
202 (g) és 202 (h) fe je ze tei meg kí ván ják 

(a) 40. Szö vet sé gi Tör vény könyv (C.F.R.) 80. rész, D fe je zet – Re for mált Ben zin;
(b) 40. C.F.R. 86. rész, A fe je zet – Ál ta lá nos ren del ke zé sek a ki bo csá tás sza bá lyo zá sá ra;
(c) 40. C.F.R. 80. rész, 80.29 sza kasz – A dí zel üzem anyag mi nõ sé gé vel kap cso la tos sza bá lyo zás és ti lal mak.

IX. melléklet

A MEZÕGAZDASÁGI FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ AMMÓNIA KIBOCSÁTÁSOK
CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK

1. Azon Fe lek nek, me lyek re vo nat koz nak a 3. cikk 8 (a) be kez dé sé nek kö te le zett sé gei, vég re kell haj ta ni uk az e mel -
lék let ben le írt in téz ke dé se ket.

2. A Fe lek nek kel lõ kép pen fi gye lem be kell ven ni ük a tel jes nit ro gén cik lus vesz te sé gei csök ken té sé nek szük sé ges sé gét.

A. A helyes mezõgazdasági gyakorlat ajánlott szabályai

3. Je len Jegy zõ könyv egy adott Fél szá má ra tör té nõ ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott egy éven be lül az adott Fél nek meg
kell ha tá roz nia, nyil vá nos ság ra kell hoz nia és szé les kör ben el kell ter jesz te nie a he lyes me zõ gaz da sá gi gya kor lat aján -
lott sza bá lya it az am mó nia ki bo csá tás csök ken té se ér de ké ben. A sza bály zat nak fi gye lem be kell ven nie a Fe lek te rü le té re
jel lem zõ spe ci á lis fel té te le ket és ren del ke zé se ket kell tar tal maz nia a kö vet ke zõk re vo nat ko zó an:

– A tel jes nit ro gén cik lust fi gye lem be vevõ nit ro gén gaz dál ko dás;
– Ál lat ál lo mány ta kar má nyo zá si stra té gi ák;
– Kis ki bo csá tá sú trá gya ki he lye zé si tech ni kák;
– Kis ki bo csá tá sú trá gya tá ro ló rend sze rek;
– Kis ki bo csá tá sú ál lat tar tó rend sze rek; és
– Az ás vá nyi mû trá gya hasz ná la ta kor ke let ke zõ am mó nia ki bo csá tás kor lá to zá sá nak le he tõ sé gei.
A Fe lek nek cí met kell ad ni uk a sza bály zat nak an nak ér de ké ben, hogy el ke rül jék a más sza bály za tok kal való össze ke -

ve rést.
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B. Karbamid és ammónium-karbonát mûtrágyák

4. Je len Jegy zõ könyv egy adott Fél szá má ra tör té nõ ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott egy éven be lül az adott Fél nek le he -
tõ ség sze rint lé pé se ket kell ten nie a kar ba mid ala pú szi lárd mû trá gyák hasz ná la tá ból szár ma zó am mó nia ki bo csá tá sok
kor lá to zá sá ra.

5. Je len Jegy zõ könyv egy adott Fél szá má ra tör té nõ ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott egy éven be lül az adott Fél nek be
kell til ta nia az am mó ni um-kar bo nát mû trá gyák hasz ná la tát.

C. Trágya felhasználás

6. Min den Fél nek biz to sí ta nia kell olyan (a Vég re haj tó Tes tü let 17. ülé sén, a 1999/1. ha tá ro zat tal el fo ga dott V. szá mú 
út mu ta tó ban fel so rolt) kis ki bo csá tá sú híg trá gyát fel hasz ná ló tech ni kák al kal ma zá sát, ame lyek bi zo nyí tot tan leg alább
30%-kal csök ken tik a ki bo csá tást az em lí tett út mu ta tók ban le írt re fe ren ci ák hoz ké pest, már amennyi re az adott Fél azo -
kat meg va ló sít ha tó nak tart ja a he lyi ta laj vi szo nyok, a geo mor fo ló gi ai fel té te lek, a híg trá gya tí pu sa és a me zõ gaz da sá gi
szer ke zet fi gye lem be vé te le alap ján. Eze ket az in téz ke dé se ket az aláb bi idõ pon tok tól kell al kal maz ni: az át me ne ti gaz da -
sá gú Fe lek szá má ra 2009. de cem ber 31., a töb bi fél szá má ra: 2007. de cem ber 31.1

7. Je len Jegy zõ könyv egy adott Fél szá má ra tör té nõ ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott egy éven be lül az adott Fél nek biz to -
sí ta nia kell, hogy a ta laj ra ki he lye zett, be szán tás ra ke rü lõ szi lárd trá gyát a ki szó rást kö ve tõ 24 órán be lül a ta laj ba be ke -
ver jék, amennyi ben ez a meg íté lé sük sze rint meg va ló sít ha tó, fi gye lem be véve a he lyi ta laj vi szo nyo kat, a geo mor fo ló gi ai 
fel té te le ket és a me zõ gaz da sá gi szer ke ze tet.

D. Trágya tárolás

8. Je len Jegy zõ könyv egy adott Fél szá má ra tör té nõ ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott egy éven be lül az adott Fél nek min -
den olyan új, nagy ser tés és ba rom fi gaz da ság ban ta lál ha tó híg trá gya tá ro ló ese tén, ahol a hízó ser té sek szá ma meg ha lad -
ja a 2000-et, az anya disz nó ké a 750-et vagy a ba rom fi a ké a 40 000-et, kis ki bo csá tá sú tá ro ló rend szert vagy tech ni kát kell 
al kal maz nia, amely bi zo nyí tot tan leg alább 40%-kal csök ken ti a ki bo csá tást a (6. be kez dés ben em lí tett út mu ta tó ban le írt) 
re fe ren ci ák hoz ké pest.2

9. A meg lé võ, nagy ser tés és ba rom fi gaz da ság ban ta lál ha tó híg trá gya tá ro ló ese tén, ahol a hízó ser té sek szá ma meg -
ha lad ja a 2000-et, az anya disz nó ké a 750-et vagy a ba rom fi a ké a 40 000-et, a Fe lek nek 40%-os ki bo csá tás csök ke nést
kell el ér ni ük, amennyi ben az adott Fél a szük sé ges tech ni ká kat mû sza ki lag és gaz da sá gi lag meg va ló sít ha tó nak tart ja.2

Eze ket az in téz ke dé se ket az aláb bi idõ pon tok tól kell al kal maz ni: az át me ne ti gaz da sá gú Fe lek szá má ra 2009. de cem -
ber 31., a töb bi fél szá má ra: 2007. de cem ber 31.1

E. Állattartás

10. Je len Jegy zõ könyv egy adott Fél szá má ra tör té nõ ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott egy éven be lül az adott Fél nek
olyan ál lat tar tó rend sze re ket kell al kal maz ni min den új ál lat tar tó hely ese tén, olyan nagy ser tés és ba rom fi gaz da sá go -
kon, ahol a hízó ser té sek szá ma meg ha lad ja a 2000-et, az anya disz nó ké a 750-et vagy a ba rom fi a ké a 40 000-et, ame lyek
bi zo nyí tot tan leg alább 20%-kal csök ken ti a ki bo csá tást a (6. be kez dés ben em lí tett út mu ta tó ban le írt) re fe ren ci ák hoz ké -
pest, vagy iga zol ha tó an azo nos ha té kony ság gal mû kö dõ egyéb rend sze re ket és tech ni ká kat.2 Az al kal maz ha tó sá got kor -
lá toz hat ják az ál la tok jó lé tét szol gá ló szem pon tok, mint pél dá ul a ser té sek ese tén a szal ma al mos rend szer, va la mint a ba -
rom fi ese tén a ma dár ház vagy a par la gi tar tás.

Meg jegy zé sek

1 E mel lék let al kal ma zá sá ban az „át me ne ti gaz da sá gú or szá gok” azok a Fe lek, ame lyek a ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si, jó -
vá ha gyá si vagy csat la ko zá si nyi lat ko zat tal együtt olyan ér tel mû nyi lat ko za tot nyúj tot tak be, amely sze rint azt kí ván ják,
hogy e mel lék let 6. és/vagy 9. be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban át me ne ti gaz da sá gú or szág ként ke zel jék õket.

2 Ha egy Fél úgy íté li meg, hogy iga zol ha tó an azo nos ha té kony ság gal mû kö dõ egyéb rend sze rek vagy tech ni kák
 alkalmazhatók a trá gya tá ro lás ban és az ál lat tar tás ban ah hoz, hogy meg fe lel je nek a 8. és 10. be kez dés ben fog lal tak nak,
vagy ha egy Fél úgy íté li meg, hogy a trá gya tá ro lás ból szár ma zó ki bo csá tá sok a 9. be kez dés ben elõ írt csök ken té se
 mûszakilag vagy gaz da sá gi lag nem meg va ló sít ha tó, a 7. cikk 1. (a) be kez dé sé vel össz hang ban je len tést kell ké szí te nie
er rõl.”
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4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a a Jegyzõkönyv 17. Cikkében
meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A Jegyzõkönyv, illetve e rendelet 2–3. §-a hatályba-
lépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a környezetvédelmi és vízügyi miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
196/2006. (IX. 27.) Korm.

rendelete
a központosított közbeszerzési rendszerrõl,

valamint a központi beszerzõ szervezet
feladat- és hatáskörérõl szóló

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról*

A Kormány
201/2006. (X. 2.) Korm.

rendelete
az európai közösségi jelentõségû

természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Tvt.) 41/A. §-ában, valamint a 85. §-ának
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány
a következõket rendeli el:

1. §

Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi
rendeltetésû területekrõl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet célja az európai közösségi jelentõségû
természetvédelmi rendeltetésû területek hálózatába tarto-
zó, a rendelet hatálya alá esõ Natura 2000 területeken elõ-
forduló, a mellékletekben meghatározott közösségi
jelentõségû, valamint kiemelt jelentõségû közösségi élõ-
helytípusok, illetõleg fajok megõrzéséhez szükséges elõ-
írások megállapítása.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
„a) közösségi jelentõségû fajok: a 2. A) és a 3. A) szá-

mú mellékletben meghatározott azon fajok, amelyek kö-
zösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, rit-
kák, illetõleg bennszülöttek;

b) kiemelt jelentõségû közösségi fajok: a 2. B) és a
3. B) számú mellékletben meghatározott azon fajok, ame-
lyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérüléke-
nyek, ritkák, illetõleg bennszülöttek, és amelyek megõrzé-
séért a Közösség kiemelt felelõsséggel tartozik;

c) közösségi jelentõségû élõhelytípusok: a 4. A) számú
mellékletben meghatározott azon közösségi élõhelytípu-
sok, amelyeket közösségi szinten az eltûnés veszélye
fenyeget, vagy elterjedési területük zsugorodása, illetõleg
eredendõen korlátozott elterjedésük következtében kis
területen lelhetõk fel;

d) kiemelt jelentõségû közösségi élõhelytípusok: a
4. B) számú mellékletben meghatározott azon közösségi
élõhelytípusok, amelyeket közösségi szinten eltûnés
veszélye fenyeget, és amelyek megõrzéséért a Közösség
különleges felelõsséggel tartozik;

e) különleges madárvédelmi terület: az 5. melléklet
szerinti, olyan közösségi szempontból jelentõs természeti
értékekkel rendelkezõ terület, amelyen az 1. A) számú
mellékletben meghatározott közösségi jelentõségû madár-
faj, valamint az 1. B) számú mellékletben meghatározott
vonuló madárfaj jelentõs állománya, illetve élõhelye talál-
ható, különös tekintettel a nemzetközi jelentõségû és
egyéb vizes élõhelyekre;

f) különleges természetmegõrzési terület: olyan közös-
ségi szempontból jelentõs természeti értékekkel rendelke-
zõ terület, amelyen közösségi jelentõségû faj jelentõs
állománya, élõhelye vagy közösségi jelentõségû élõhelytí-
pus található, és a terület az Európai Unió jogi aktusával
történt jóváhagyást követõen jogszabályban kihirdetésre
került;

g) kiemelt jelentõségû természetmegõrzési terület:
olyan közösségi szempontból jelentõs természeti értékkel
rendelkezõ terület, amelyen kiemelt jelentõségû faj állo-
mánya, élõhelye vagy kiemelt jelentõségû közösségi élõ-
helytípus található, és a terület az Európai Unió jogi aktu-
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sával történt jóváhagyást követõen jogszabályban kihirde-
tésre került;

h) jelölt Natura 2000 terület: az e rendeletben megha-
tározott eljárás eredményeként különleges természetmeg-
õrzési, illetõleg kiemelt jelentõségû természetmegõrzési
területnek jelölt, az e rendelet 6., illetõleg 7. számú mel-
lékletében felsorolt terület;

i) jóváhagyott Natura 2000 terület: olyan jelölt Natura
2000 terület, amelyet az Európai Unió a természetes élõhe-
lyek, illetve a vadon élõ növény- és állatvilág védelmérõl
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a to-
vábbiakban: élõhelyvédelmi irányelv) 4. cikkének (2) be-
kezdése szerinti bizottsági vagy tanácsi határozattal jóvá-
hagyott;

j) élõhely természetvédelmi helyzete: mindazoknak az
élõhelyet érõ hatásoknak összessége, amelyek befolyással
lehetnek az élõhelyre, illetve annak jellemzõ állat- és
növényfajaira (a továbbiakban együtt: faj), hosszú távon
meghatározva azok természetes elterjedését, felépítését és
kapcsolatrendszerét, valamint jellegzetes fajainak hosszú
távú fennmaradását;

k) élõhely kedvezõ természetvédelmi helyzete: az élõ-
hely természetes kiterjedése, illetve kiterjedésén belül
lefedettsége állandó vagy növekszik, valamint hosszú távú
fennmaradásához szükséges sajátos felépítése és kapcso-
latrendszerei jelenleg és a jövõben is valószínûleg fennáll-
nak, továbbá jellemzõ fajainak természetvédelmi helyzete
kedvezõ;

l) faj természetvédelmi helyzete: mindazoknak a hatá-
soknak az összessége, amelyek hosszú távon kihatással
lehetnek a faj elterjedésére és gyakoriságára;

m) faj kedvezõ természetvédelmi helyzete: populáció-
dinamikai adatainak figyelembevételével a faj képes ön-
magát élõhelyének életképes részeként hosszú távon fenn-
tartani és a faj természetes elterjedési területe nem csök-
ken, valamint valószínûsíthetõen nem is fog csökkenni,
továbbá jelenleg és valószínûsíthetõen a jövõben is megfe-
lelõ kiterjedésû élõhely áll rendelkezésre ahhoz, hogy a faj
állományának hosszú távú fennmaradása biztosított le-
gyen;

n) jelentõs állomány: e rendelet 1–4. számú melléklete-
iben meghatározott fajok vagy élõhelytípusok olyan élet-
képes állománya, amely mennyiségében, illetõleg állo-
mánysûrûségében kiemelkedõ a faj, illetve élõhelytípus
teljes magyarországi vagy európai uniós állományához
viszonyítva és az állomány megõrzésére hosszú távon
fennáll a lehetõség;

o) mezõgazdasági parcellaazonosító rendszer (Me-
PAR): a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatások-
hoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról
szóló 2003. évi LXXIII. törvény 3. § d) pontjában és a
115/2003. (XI. 13.) FVM rendeletben szabályozott azono-
sító rendszer;

p) érintett nyilvánosság: az a természetes és jogi sze-
mély, illetõleg jogi személyiséggel nem rendelkezõ szer-

vezet, amelyre a 10. § (1) bekezdés szerinti tervrõl vagy
beruházásról való döntés – különösen annak környezeti
hatásai miatt – kihat vagy kihathat, valamint amely a dön-
tésben érdekelt.”

3. §

Az R. 3. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § Az e rendelet szerinti szabályokat
a) a különleges madárvédelmi területekre (5. számú

melléklet),
b) a jelölt Natura 2000 területekre,
c) a jóváhagyott Natura 2000 területekre, valamint
d) a különleges természetmegõrzési, illetve kiemelt

jelentõségû természetmegõrzési területekre
[a továbbiakban az a)–d) pontok együtt: Natura 2000 terü-
let] kell alkalmazni.”

4. §

Az R. 4. §-át megelõzõ cím helyébe „Natura 2000 terü-
letek lehatárolásának és fenntartásának célja” cím lép,
továbbá a 4. § (1)–(2) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„4. § (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és
fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú
mellékletben meghatározott fajok, és a 4. számú melléklet-
ben meghatározott élõhelyek kedvezõ természetvédelmi
helyzetének megõrzése, fenntartása, helyreállítása, vala-
mint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szol-
gáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás
feltételeinek biztosítása.

(2) A Natura 2000 területekkel kapcsolatban az (1) be-
kezdésben meghatározott célját más, különösen az ország
társadalmi-gazdasági fejlõdése, illetve a honvédelmi érdek
szempontjából lényeges, törvényben vagy a kormányren-
deletben meghatározott, fontos közérdeket szolgáló fej-
lesztési célokkal összehangoltan kell megvalósítani.”

5. §

Az R. 5. §-át megelõzõ címben a „kijelölési eljárása”
szövegrész helyébe a „lehatárolása” szövegrész, továbbá
az 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) A különleges madárvédelmi területek kialakí-
tása, valamint a különleges és a kiemelt jelentõségû termé-
szetmegõrzési területek jelölése során a 9. számú melléklet
szerinti szempontokat kell figyelembe venni.

(2) Az e rendelet 5–7. számú mellékletében felsorolt
területekkel érintett földrészletek helyrajzi számos jegyzé-
két a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) rendeletben állapítja meg.
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(3) A (2) bekezdés szerinti jogszabályi kihirdetést köve-
tõen az e rendelet 5. számú mellékletében felsorolt külön-
leges madárvédelmi és a jóváhagyott Natura 2000 területe-
ket a MePAR-ban tematikus fedvényként fel kell tüntetni.

(4) A MePAR-ban feltüntetett Natura 2000 területeket
az ingatlan-nyilvántartásban le kell határolni. Az ingat-
lan-nyilvántartási lehatárolás a teljes és részterülettel érin-
tett földrészletek helyrajzi számainak beazonosítását,
valamint a részterülettel érintett ingatlanok esetében az
érintettséget ábrázoló vázrajz elkészítését jelenti.

(5) Az ingatlan-nyilvántartásban történt lehatárolást kö-
vetõen a miniszter a (2) bekezdés szerinti rendeletét
módosítja.

(6) Az állami tulajdonban lévõ, honvédelmi vagyonke-
zelésében álló (1) bekezdés szerinti területek jelöléséhez a
honvédelmi miniszter egyetértése szükséges.

(7) Ha az Európai Bizottság javaslata vagy határozata,
illetve a Tanács határozata szerint a jelölt Natura 2000
területek nem felelnek meg a különleges természetmegõr-
zési terület vagy a kiemelt jelentõségû természetmegõrzési
terület feltételeinek, illetõleg további területek jelölése vá-
lik szükségessé, a Kormány a 6–7. számú mellékletet, ille-
tõleg a miniszter a (2) bekezdés szerinti rendeletet módo-
sítja, illetõleg a (3)–(5) bekezdés szerinti eljárásokat a le-
határolás érdekében le kell folytatni.

(8) Ha az Európai Bizottság vagy a Tanács határozata az
élõhelyvédelmi irányelv 9. cikke alapján Natura 2000
terület visszaminõsítésérõl dönt, a (7) bekezdés szerint
kell eljárni.”

6. §

Az R. 6. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A Natura 2000 területen a 4. § (1) bekezdése

szerinti célok érdekében elrendelt korlátozás esetén kárta-
lanítás külön jogszabály1 alapján igényelhetõ.

(2) Az e rendelet 5. § (3) bekezdés szerint feltüntetett,
a Natura 2000 területekre vonatkozó földhasználati elõírá-
sok teljesítéséért az európai uniós forrásokból társfinanszí-
rozással támogatás nyújtható.”

7. §

Az R. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) A Natura 2000 terület fenntartási céljainak el-

érését nem veszélyeztetõ vagy nem sértõ és a Natura 2000
terület jelölésekor jogszerûen, jogerõs engedélynek meg-
felelõen folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytat-
ható.

1 A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártala-
nításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. ren-
delet 5. §.

(2) A védett természeti területnek nem minõsülõ Natura
2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytõl
eltérõ módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan
beruházást végezni, amely – a 4. § (1) bekezdésére figye-
lemmel – a terület védelmi céljainak a megvalósítását aka-
dályozza.

(3) A (2) bekezdés esetén a környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban:
felügyelõség) az engedélyköteles tevékenységet engedély
hiányában, illetõleg az engedélyben foglaltaktól eltérõ
módon végzõ személyt e tevékenységének a folytatásától
eltiltja. A tevékenység tilalma helyett korlátozás is elren-
delhetõ, amennyiben a Natura 2000 terület védelmének
biztosításához ez is elegendõ.

(4) A felügyelõség a (2) bekezdés szerinti tevékenység
tanúsítóját az eredeti állapot helyreállítására kötelezi.
Amennyiben az eredeti állapot helyreállítására nincs lehe-
tõség, a felügyelõség az érintettekkel történõ elõzetes
egyeztetést követõen a várható természeti kárral arányban
álló, más Natura 2000 területen elvégzendõ, annak céljá-
ból fakadó helyreállítási és fejlesztési feladat elvégzését ír-
ja elõ a (2) bekezdés szerinti tevékenység gyakorlójának.

(5) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti tevékenység
engedélyezése nem a felügyelõség hatáskörébe tartozik,
akkor a felügyelõség az (3)–(4) bekezdés szerinti intézke-
dések érdekében az engedélyezõ hatóságot megkeresi.

(6) A (2)–(3) bekezdésen túlmenõen a felügyelõség vé-
dett természeti területnek nem minõsülõ Natura 2000 terü-
leten korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a lehatárolá-
sának alapjául szolgáló madárfaj, közösségi és kiemelt
jelentõségû faj állománya, illetve közösségi és kiemelt
jelentõségû élõhelytípus súlyos vagy helyrehozhatatlan
károsodásának veszélyével járó, engedélyhez nem kötött,
a mezõ-, illetve erdõgazdálkodás körén kívül esõ tevé-
kenységeket. Ugyanígy jár el a felügyelõség a földhaszná-
lati szabályokat sértõ, engedélyhez nem kötött mezõ- és
erdõgazdálkodási tevékenységek esetén.”

8. §

(1) Az R. 9. §-a (1)–(2) bekezdésének helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„9. § (1) A védett természeti területnek nem minõsülõ
Natura 2000 területeken, amennyiben azok a Tvt. 4. §-a
b) pontjának megfelelõ természeti területek, a Tvt.
21. §-ának (1) bekezdése szerint kell eljárni.

(2) A védett természeti területnek nem minõsülõ Natura
2000 területen a felügyelõség engedélye szükséges

a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé
alakításához;

b) a terület helyreállításához;
c) az erdõkrõl és az erdõ védelmérõl szóló törvény

hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelõn lévõ fa
kivágásához, telepítéséhez;
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d) a talajfelszínen, száznál több fõ részvételével zajló
közösségi és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint
a technikai jellegû sporttevékenység folytatásához.”

(2) Az R. 9. §-a (3) bekezdésének felvezetõ mondata,
valamint g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A védett természeti területnek nem minõsülõ Natura
2000 területre irányuló hatósági eljárás során a felügyelõ-
ség, illetve a külön jogszabályban meghatározott természet-
védelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges”

„g) vadaspark, vadaskert létesítésére, hatósági vadá-
szat elrendelésére, tenyésztett vad vadászterületre történõ
kiengedésének engedélyezésére, vadászati idény módosí-
tására, valamint vízivad fészkelési és vonulási szempont-
ból nemzetközi vagy hazai kiemelt jelentõségû vízi élõhe-
lyeken a vízivadvadászat rendjére irányuló vadászati ható-
sági eljárásban;”

(3) Az R. 9. §-a (3) bekezdése a következõ i) ponttal
egészül ki:

(A védett természeti területnek nem minõsülõ Natura
2000 területre irányuló hatósági eljárás során a felügye-
lõség, illetve a külön jogszabályban meghatározott termé-
szetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szüksé-
ges)

„i) termõföld más célú hasznosítását eredményezõ terü-
lethasználathoz.”

(4) Az R. 9. §-a (4) bekezdésének a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az engedélyezõ hatóság a (3) bekezdés szerint
meghatározott eljárásba szakhatóságként akkor is köteles
bevonni a felügyelõséget, illetve a külön jogszabályban
meghatározott természetvédelmi hatóságot, amennyiben
a hatósági eljárás nem Natura 2000 területre irányul, de
a rendelkezésére álló adatok szerint a Natura 2000 terüle-
tekre jelentõs kihatással lehet.”

(5) Az R. 9. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közút, a vasút, az energetikai hálózat fenntartásá-

hoz, kezeléséhez szükséges tevékenységek – a 4. § (1) be-
kezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével és
az elengedhetetlenül szükséges igénybevétel mellett –
a felügyelõség engedélye, illetve szakhatósági hozzájáru-
lásának kikérése nélkül végezhetõk.”

9. §

Az R. 10. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetõ-

leg engedélyezése elõtt, amely nem szolgálja közvetlenül
valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését
vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely
Natura 2000 területre akár önmagában, akár más terv vagy
beruházás részeként az ott megtalálható élõvilágra vonat-
kozó adatok alapján várhatóan jelentõs hatással lehet,
a terv kidolgozójának, illetõleg a beruházást engedélyezõ
hatóságnak vizsgálnia kell a tervnek vagy beruházásnak

a Natura 2000 területen elõforduló, a terület jelölésének
alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatáro-
zott fajokra és élõhelytípusokra gyakorolt hatását.

(2) A természetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti
beruházást akkor engedélyezheti, illetõleg ahhoz szakha-
tóságként akkor járulhat hozzá, ha megállapítható, hogy az
nem veszélyezteti vagy károsítja a Natura 2000 területet,
továbbá – a 4. § (1)–(2) bekezdésének figyelembevételé-
vel – nem ellentétes a jelölés céljaival.

(3) A természetvédelmi hatóság – egyéb ésszerû megol-
dás hiányában a 10/A. §-ban foglalt eltérésekkel – akkor is
köteles az (1) bekezdés szerinti tervet elfogadni, illetõleg
a beruházást engedélyezni vagy ahhoz a szakhatósági hoz-
zájárulást megadni, ha a terv vagy beruházás az (1) bekez-
dés szerinti vizsgálat alapján a Natura 2000 terület állagá-
ra, illetve a rajta elõforduló, a terület kijelölésének alapjául
szolgáló, az 1., 2. vagy 3. mellékletben felsorolt fajok vagy
a 4. mellékletben felsorolt élõhelytípusok természetvédel-
mi helyzetére káros hatással lehet, azonban ahhoz
a 10/A. § (2)–(3) bekezdés szerinti közérdek fûzõdik.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés alapján a tervet el kell
fogadni, illetõleg a beruházást engedélyezni kell, vagy ah-
hoz a szakhatósági hozzájárulást meg kell adni, a károko-
zást a lehetõ legkisebbre kell csökkenteni. A természetvé-
delmi hatóság ezen túlmenõen a terv kidolgozója, illetve
a beruházás engedélyese részére a Natura 2000 területek
egységességének, valamint az élõhelyek és fajok kedvezõ
természetvédelmi helyzetének biztosítása érdekében más
Natura 2000 területen a várható természeti kárral arányos
helyreállítási és fejlesztési feladat (a továbbiakban: ki-
egyenlítõ intézkedés) elvégzését írja elõ.

(5) Az (1) bekezdés szerinti beruházás engedélyezése
elõtt – indokolt esetben – ki kell kérni az érintett nyilvá-
nosság véleményét, amelynek érdekében az eljáró hatóság
közmeghallgatást tart. E bekezdésben foglaltakat nem kell
alkalmazni az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg
alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy
különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések
sajátos szabályairól szóló külön jogszabály hatálya alá tar-
tozó beruházások esetén.

(6) A természetvédelmi hatóság a (4) bekezdés szerinti
kiegyenlítõ intézkedésrõl a 8. számú melléklet szerinti
adatlapon – a Minisztériumon keresztül – tájékoztatja az
Európai Bizottságot.

(7) A 10. § (5) bekezdésben foglalt rendelkezéseit a je-
lölt Natura 2000 területekre nem kell alkalmazni.”

10. §

Az R. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) Az a terv vagy beruházás, amely az ott meg-

található élõvilágra vonatkozó adatok alapján jelentõs
hatással lehet valamely Natura 2000 területen elõfordu-
ló, annak kijelölésének alapjául szolgáló, a 2. B) vagy
3. B) mellékletben felsorolt kiemelt jelentõségû közösségi

11. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1649



fajra vagy a 4. B) mellékletben felsorolt kiemelt jelentõsé-
gû közösségi élõhelytípusra, – a (3) bekezdés kivételével –
kizárólag kiemelt fontosságú közérdekbõl fogadható el, il-
letõleg engedélyezhetõ.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából kiemelt
fontosságú közérdeknek minõsül az emberi egészség és
élet védelme, a köz biztonságának a fenntartása, valamint
a környezet szempontjából kiemelt jelentõségû kedvezõ
hatás elérése.

(3) A Natura 2000 területen elõforduló kiemelt jelentõ-
ségû közösségi élõhelytípusra vagy kiemelt jelentõségû
közösségi fajra várhatóan jelentõs hatással lévõ olyan terv
vagy beruházás elfogadása, illetõleg engedélyezése elõtt,
amelyhez – a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül – egyéb
kiemelt fontosságú közérdek fûzõdik, ki kell kérni az
Európai Bizottság véleményét. Egyéb kiemelt fontosságú
közérdeknek minõsülhetnek különösen a 4. § (2) bekezdé-
sében foglalt, az ország társadalmi-gazdasági fejlõdését
szolgáló célok.

(4) A (3) bekezdés szerinti beruházás engedélyezése
elõtt az Európai Bizottság véleményét a természetvédelmi
hatóság a 8. számú melléklet szerinti adatlap alapján – az
államtitokról és szolgálati titokról szóló külön törvényben
foglaltak figyelembevételével – a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztériumon (a továbbiakban: Minisztérium)
keresztül kéri ki.

(5) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti beruházás enge-
délyezése nem a természetvédelmi hatóság hatáskörébe
tartozik, az eljárásba a természetvédelmi hatóságot szak-
hatóságként be kell vonni. A természetvédelmi hatóság
állásfoglalásához csatolja a kitöltött 8. számú melléklet
szerinti adatlapot, amely alapján az Európai Bizottság
véleményét – a Minisztériumon keresztül – az eljáró ható-
ság kéri ki.

(6) A (3) bekezdés szerinti terv elfogadása elõtt az Euró-
pai Bizottság véleményét a 8. számú melléklet szerinti
adatlapon országos hatáskörû szerv által kidolgozott terv
esetén a Minisztérium, minden más esetben – a Minisztéri-
umon keresztül – a felügyelõség kéri ki.”

11. §

Az R. 12. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A védett természeti területnek nem minõsülõ

Natura 2000 területekkel érintett földrészlet tulajdonosa,
vagyonkezelõje, használója – ideértve a vadászatra, illetõ-
leg halászatra jogosultat – köteles tûrni a felügyelõségnek,
a nemzeti park igazgatóságnak, illetve a természetvédelmi
kezelést ellátó szervnek a védett természeti érték, Natura
2000 terület oltalma, tudományos megismerése érdekében
végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi
érték megközelítését, õrzését, állapotának ellenõrzését, és
a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezé-
sét úgy, hogy az a gazdálkodást, illetve a területhasznála-
tot ne akadályozza.

(2) Az állami tulajdonban lévõ, honvédelmi vagyonke-
zelésében álló (1) bekezdés szerinti területeken, az ott
meghatározott tevékenységek elvégzéséhez, biztonsági
okokból az illetékes katonai parancsnok írásbeli engedé-
lyét be kell szerezni.”

12. §

Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A védett természeti területnek nem minõsülõ

Natura 2000 területeken a természetvédelmi elõírások
megsértése esetén a Tvt. 80. §-a (1) bekezdésének a) és
e) pontjában, (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, valamint
a külön jogszabályban foglaltakat megfelelõen alkalmazni
kell.

(2) A 79/409/EGK tanácsi irányelv 10. cikkében, vala-
mint a 92/43/EGK tanácsi irányelv 11. cikkében, 12. cik-
kének (4) bekezdésében és 18. cikkében meghatározottak
szerint az igazgatóság a közösségi jelentõségû élõhelyek
és fajok védelmi helyzetének nyomon követése, a fajok
védelme, kezelése és hasznosítása érdekében kutatást,
monitorozást végez, különös tekintettel a 10. számú mel-
léklet szerinti témákra, valamint a kiemelt jelentõségû élõ-
helytípusokra és fajokra.

(3) A 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (3) bekez-
désében, 9. cikke (3) bekezdésében, 10. cikke (2) bekezdé-
sében, 12. cikkében, valamint a 92/43/EGK tanácsi irány-
elv 16. cikke (2) bekezdésében, 17. cikke (1) bekezdésé-
ben, 22. cikke b) pontjában meghatározott jelentést, a
(2) bekezdés szerinti kutatás, illetõleg monitorozás alapján
a Minisztérium készíti el és küldi meg az Európai Bizott-
ság részére. A jelentést a Minisztérium honlapján is közzé
kell tenni.”

13. §

Az R. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak va-
ló megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.)
a vadon élõ madarak védelmérõl 3. cikke (2) bekezdésé-
nek a) pontja, 4. cikkének (1)–(3) bekezdése, 9. cikkének
(3) bekezdése, 10. cikke, 12. cikkének (1) bekezdése,
I. melléklete, V. melléklete, valamint az I. mellékletet
módosító

aa) a Tanács 81/854/EGK irányelve,
ab) a Bizottság 85/411/EGK irányelve,
ac) a Tanács 86/122/EGK irányelve,
ad) a Bizottság 91/244/EGK irányelve,
ae) a Bizottság 97/49/EK irányelve,
af) a Görög Köztársaság csatlakozási feltételeirõl és

a szerzõdések kiigazításáról szóló okmány,
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ag) a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság
csatlakozási feltételeirõl és a szerzõdések kiigazításáról
szóló okmány,

ah) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és
a Svéd Királyság csatlakozási feltételeirõl és a szerzõdé-
sek kiigazításáról szóló okmány,

ai) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság,
a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztár-
saság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai
Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló
okmány;

b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.)
a természetes élõhelyek és a vadon élõ növény- és állatvi-
lág megõrzésérõl 1. cikkének c), d), e), g), h), i), k) és
l) pontjai, valamint 3. cikke (1)–(2) bekezdésének, 4. cikke
(1), (4) és (5) bekezdése, 5. cikkének (4) bekezdése, 6., 7.,
9. és 11. cikke, 12. cikkének (4) bekezdése, 16. cikkének
(2) bekezdése, 17. cikkének (1) bekezdése, 18. cikke,
22. cikkének b) pontja, I., II. és III. melléklete, valamint az
I. és II. mellékletet módosító

ba) a Tanács 97/62/EK irányelve,
bb) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és

a Svéd Királyság csatlakozási feltételeirõl és a szerzõdé-
sek kiigazításáról szóló okmány,

bc) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság,
a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztár-
saság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai
Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló ok-
mány.”

14. §

(1) Az R. 7. számú mellékletében a táblázat címe helyé-
be a „Kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területnek
jelölt területek” szövegrész lép.

(2) Az R. 7. számú mellékletében a térkép címe helyébe
a „Különleges természetmegõrzési, valamint kiemelt
jelentõségû természetmegõrzési területeknek jelölt terüle-
tek” szövegrész lép.

15. §

Az R. e rendelet 1–3. számú mellékletei szerint a
8–10. számú mellékletekkel egészül ki.

16. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba, ezzel egyidejûleg az R. 4. §-ának (3)–(4) bekez-
dése, valamint az R. 7. §-a hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a környe-
zetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó köz-
ponti és területi államigazgatási szervek feladat- és hatás-
körérõl szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Fhkr.) 15. §-ának c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(15. § Az NPI állami alapfeladatként, illetve állami fel-
adatként ellátandó alaptevékenysége körében)

„c) ellátja
ca) a természetvédelmi kutatással,
cb) az élõhelyek kialakításával és fenntartásával, vala-

mint
cc) a sérült, károsodott élõhelyek helyreállításával, va-

lamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;”

(3) Az Fhkr. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § Ez a rendelet a következõ uniós aktusoknak

való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.)

a vadon élõ madarak védelmérõl, 2. cikke, 3. cikke (2) be-
kezdésének c)–d) pontja,

b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.)
a természetes élõhelyek és vadon élõ növény- és állatvilág
megõrzésérõl 2. cikkének (2) bekezdése, 3. cikkének
(1) bekezdése, 9. cikke, 11. cikke, 17. cikkének (1) bekez-
dése, 18. cikkének (1) bekezdése;”

(4) Ez a rendelet a következõ uniós aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.)
a vadon élõ madarak védelmérõl 4. cikkének (1)–(3) be-
kezdése, 9. cikkének (3) bekezdése, 10. cikke, 12. cikké-
nek (1) bekezdése és V. melléklete;

b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.)
a természetes élõhelyek és vadon élõ növény- és állatvilág
megõrzésérõl, 1. cikkének c), d), e), g), h), i), k) és l) pont-
ja, 3. cikkének (1)–(2) bekezdése, 4. cikkének (4) és
(5) bekezdése, 5. cikkének (4) bekezdése, 6. cikke, 7. cik-
ke, 9. és 11. cikke, 12. cikkének (4) bekezdése, 16. cikke
(2) bekezdése, 17. cikkének (1) bekezdése, 18. cikke,
22. cikkének b) pontja és III. melléklete.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelethez

[8. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez]

Adatlap az Európai Bizottság részére a természetes élõhelyek,
valamint a vadon élõ növény- és állatvilág védelmérõl szóló,

1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke (4) bekezdése alapján
teljesítendõ tájékoztatáshoz és véleménykéréshez

Tagállam: Dátum:

A dokumentáció elküldésének célja: tájékoztatás véleményezés
[6. cikk (4) bekezdés 1. albekezdés] [6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés]

Illetékes természetvédelmi hatóság: ..................................................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó személy: ....................................................................................................................................................
Tel., fax, e-mail: ................................................................................................................................................................

1. Terv vagy beruházás

A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre hatással van a terv vagy beruházás:
Területi kategória:

különleges madárvédelmi terület a vadon élõ madarak védelmérõl szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi
irányelv (a továbbiakban: madárvédelmi irányelv) alapján,
jelölt közösségi jelentõségû terület a természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ növény- és állatvilág védelmérõl
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élõhelyvédelmi irányelv) alapján,
kiemelt jelentõségû közösségi élõhelytípus(ok)/kiemelt jelentõségû faj(ok) elõfordulása.

A területre hatással lévõ terv vagy beruházás leírása:
a) a terv vagy beruházás bemutatása, céljának meghatározása,
b) a terv vagy beruházás nagyságrendje, jelentõsége, idõtartama,
c) a terv vagy beruházás által igénybe vett terület nagysága, illetve a más területeken jelentkezõ hatás nagyságának

leírása, térképi megjelenítése,
d) a terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése,
e) a hatásterületen a terv vagy beruházás megvalósítása nélküli természeti állapot ismertetése,
f) a terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása,
g) a várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulása esetén.

2. Negatív hatások

Összefoglaló a területet érõ negatív hatásokról:
(Az összefoglalónak tartalmaznia kell: a Natura 2000 hálózatba javasolt területeken megtalálható, a kijelölés alapjául
szolgáló élõhelyekre és fajokra várhatóan kedvezõtlen hatásokat, a bemutató térképmellékleteket, továbbá a javasolt
kiegyenlítõ intézkedéseket.)

3. Alternatív megoldások

A tagállam által tanulmányozott alternatív megoldások rövid ismertetése:
Azoknak az okoknak a leírása, amely alapján az illetékes természetvédelmi hatóság megállapította, hogy nincsen lehetõ-
ség alternatív megoldások alkalmazására:

4. Kényszerítõ okok

A terv vagy projekt végrehajtásának indokai:
társadalmi vagy gazdasági természetû kiemelt fontosságú közérdek (kiemelt jelentõségû élõhelytípus vagy faj
hiányában) [4. § (2) és 10. § (4) bekezdések, élõhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 1. albekezdés],
emberi egészség vagy élet [4. § (3) bekezdés, élõhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés],
közbiztonság fenntartása [4. § (3) bekezdés, élõhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés],
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környezet szempontjából kiemelt jelentõségû kedvezõ hatás [4. § (3) bekezdés, élõhelyvédelmi irányelv 6. cikk
(4) bekezdés 2. albekezdés],
egyéb kiemelt fontosságú kényszerítõ közérdek [4. § (5) bekezdés, élõhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés
2. albekezdés].

Az ok rövid leírása:

5. Kiegyenlítõ, kompenzációs intézkedések

Tervezett kiegyenlítõ intézkedések és az intézkedési terv ütemezése

2. számú melléklet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelethez

[9. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez]

A különleges madárvédelmi, valamint a különleges
és a kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területek kijelölésének szempontjai

I. Különleges madárvédelmi területek

A területek relatív jelentõségének értékelése a vadon élõ madarak védelmérõl szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK taná-
csi irányelv 4. cikke (1)–(2) bekezdésének megfelelõen 1–6. pont alapján történik. Az értékelésnél tekintettel kell lenni:

a) a kipusztulással fenyegetett fajokra;
b) az élõhelyük meghatározott változásaira érzékeny fajokra;
c) a kis állományuk vagy korlátozott helyi elterjedésük miatt ritkának minõsített fajokra;
d) az élõhelyük egyedi jellege miatt különleges figyelmet érdemlõ egyéb fajokra;
e) az 1–4. pont szerinti fajok állományszintje változásának irányára és annak ingadozására;
f) a fajok költõ-, vedlõ- és telelõ területeire, valamint vonulási útvonaluk pihenõhelyeire.

II. Különleges, valamint kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területek

A területek relatív jelentõségének értékelése a természetes élõhelyek és vadon élõ növény- és állatvilág megõrzésérõl
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 2–3. számú mellékletében szereplõ közösségi és kiemelt jelentõségû
közösségi fajok, valamint a 4. számú mellékletében szereplõ közösségi és kiemelt jelentõségû közösségi élõhelytípusok
tekintetében az A–D. pontok alapján történik:

A. A terület jelentõségének értékelésére vonatkozó szempontok a 4. számú mellékletben szereplõ közösségi jelentõ-
ségû vagy kiemelt jelentõségû közösségi élõhelytípus esetében:
a) az érintett közösségi élõhelytípus elõfordulásának aránya a vizsgált területen belül;
b) a vizsgált területen belül az érintett közösségi élõhelytípus által elfoglalt terület aránya az ország egészén belül

ugyanazon közösségi élõhelytípus által elfoglalt teljes területhez képest;
c) az érintett közösségi élõhelytípus struktúrájának és funkcióinak megõrzöttsége, továbbá a helyreállítás lehetõ-

ségei;
d) a terület értékének általános vizsgálata az érintett közösségi élõhelytípus megõrzése szempontjából.

B. A terület jelentõségének értékelésére vonatkozó szempontok a 2–3. számú mellékletekben szereplõ fajok esetében:
a) az érintett faj vizsgált területen élõ populációjának nagysága és sûrûsége ugyanazon faj országos populációi-

hoz képest;
b) a faj számára fontos élõhely jellegzetességeinek megõrzöttsége, továbbá helyreállításának lehetõségei;
c) a területen élõ populáció elszigeteltségének foka az érintett faj természetes elterjedéséhez képest;
d) a terület értékének átfogó vizsgálata az érintett faj megõrzése szempontjából.

C. E szempontok alapján kell minõsíteni a nemzeti jegyzékben Natura 2000 területnek jelölt természeti területeket,
összhangban azok relatív értékével valamennyi, a 2–3. számú mellékletekben felsorolt faj védelmének, valamint a
4. számú mellékletben szereplõ közösségi élõhelytípus szempontjából.

D. Az A. és B. pont alapján kiválasztott területek jegyzékében fel kell tünteti azokat a területeket, amelyeken kiemelt
jelentõségû közösségi élõhelytípusok, illetve kiemelt jelentõségû fajok fordulnak elõ.
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3. számú melléklet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelethez

[10. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez]

A vadon élõ madárfajok kutatásának kiemelt témái

a) Kihalással veszélyeztetett fajok vagy különösen veszélyeztetett fajok nemzeti jegyzékének összeállítása, földrajzi
elterjedésük figyelembevételével.

b) Olyan területek felsorolása és ökológiai jellemzése, amelyek különösen fontosak a vonuló fajok számára vonulási
útvonalukon és telelõ, illetve fészkelõ területeiken.

c) A vonuló fajok állományadatainak gyûjtése a gyûrûzések alapján.
d) Vadon élõ madarak elejtési módszereinek az állománynagyságra gyakorolt hatásainak értékelése.
e) Ökológiai módszerek kidolgozása vagy továbbfejlesztése a madarak által okozott károk megelõzése érdekében.
f) Bizonyos fajok környezetszennyezési indikátorként betöltött szerepének meghatározása.
g) A kémiai környezetszennyezések madárfajok állományaira gyakorolt káros hatásainak tanulmányozása.
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A Kormány
208/2006. (X. 16.) Korm.

rendelete
a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól

szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabálya-
iról szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában, a 110. §
(7) bekezdés f) pontjában, valamint a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 14. § (6) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól
szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kr.) 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A kibocsátási határértéket a kibocsátó számára a fel-
ügyelõség – a (2)–(4) bekezdésben, a 12–17. §-ban, a
19–22. §-ban foglaltak figyelembevételével – a 25. §
(1) bekezdés szerinti engedélyben állapítja meg.”

2. §

A Kr. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A felügyelõség a kibocsátó kérelmére, illetve hiva-
talból a vízvédelmet és a kibocsátó türelmi idõre való telje-
sítõképességét figyelembe véve a 18. §-ban meghatározott-

nál szigorúbb vagy – a külön jogszabályban1 meghatáro-
zott ipari tevékenységbõl, eljárásból származó kibocsátá-
sok kivételével – enyhébb egyedi határértéket állapíthat
meg. Az egyedi határérték megállapításánál figyelembe
kell venni a kémiai és ökológiai (jó) állapot megõrzésének,
szükség szerinti javításának szempontjait, az érintett anyag
toxicitását, biológiai bonthatóságát, élõ szervezetben való
felhalmozódás képességét, illetve a türelmi idõ lejártára fi-
gyelemmel történõ határidõ kitûzésével a kibocsátó által
elérhetõ kibocsátási szintet. Az így megállapított egyedi ki-
bocsátási határérték szükségességét a felügyelõség határo-
zatban indokolja. A felügyelõség által megállapított egyedi
kibocsátási határérték a külön jogszabályban2 elõírt, egy
adott szennyezõanyagra vonatkozó legkisebb határértéknél
nem lehet kisebb, illetve legnagyobb határértéknél nem le-
het nagyobb.”

3. §

A Kr. a következõ új 19/A. §-al egészül ki:
„19/A. § A külön jogszabály3 szerint érzékeny és kevés-

bé érzékeny területeken lévõ a külön jogszabály4 szerinti
idõszakos vízfolyásba vízszennyezõ anyag bevezetésére
vonatkozó kibocsátási határérték a külön jogszabály5 sze-

1 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. melléklet II. rész.
2 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet.
3 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.
4 10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHM együttes rendelet;

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 17. pont.
5 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. melléklet.



rinti területi kategória alapján vagy egyedi határérték meg-
állapításával határozható meg. A hatóság az egyedi határ-
értéket a külön jogszabályban6 meghatározott, a közvetett
bevezetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével ál-
lapítja meg.”

4. §

A Kr. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A küszöbértéket a felügyelõség a 25. § (1) bekezdés
szerinti engedélyben állapítja meg.”

5. §

A Kr. 25. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély nem

adható ki, amennyiben a kibocsátó nyilatkozata, illetve a
(2) bekezdés szerint a hatóság részére megküldöttek alap-
ján megállapítható, hogy a kibocsátó az elõírt kibocsátási
határértéket nem tudja teljesíteni.”

6. §

A Kr. 34. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vízszennyezési vagy a csatornabírságot nem kell

kivetni, ha a kiszámított bírság összege egy kibocsátásra
számítva kevesebb, mint 50 000 Ft.”

7. §

(1) A Kr. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Ha hatósági határozat másként nem rendelkezik, a
külön jogszabályban7 megállapított kibocsátási határérté-
keket – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a meglé-
võ létesítményekre legkésõbb 2010. december 31-ig kell
teljesíteni (türelmi idõ).”

(2) A Kr. 38. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg az eredeti (3) bekezdés számozása (4) bekez-
désre módosul:

„(3) Türelmi idõ nem állapítható meg azon létesítmé-
nyek esetében, ahol a kibocsátási határérték e rendelet ha-
tálybalépésekor – e rendelet 25. §-ában meghatározott en-
gedélyezési eljárás során vagy azt megelõzõen elvégzett
vizsgálati eredmények alapján – teljesíthetõ.”

6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §, 13. §.
7 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet.

8. §

(1) A Kr. 39. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A kibocsátási határérték évi kétszeri vagy ennél
többszöri 20%-os túllépése esetén, továbbá a települési
szennyvíztisztító telepeknél a 2. számú melléklet 2/I. 2.7.2.
a) pontja szerinti követelmények meg nem tartása esetén a
felügyelõség a szennyezést okozó kibocsátót, a közcsatorna
és közös üzemi tisztító esetén annak tulajdonosát szennye-
zéscsökkentési ütemterv készítésére, jóváhagyatására és az
abban foglaltak megvalósítására kötelezi.”

(2) A Kr. 39. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövegré-
sze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A kibocsátó szennyezéscsökkentési ütemtervét a fel-
ügyelõség részére, valamint észrevételezés céljából:”

(3) A Kr. 39. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben
szennyezéscsökkentésként az anyagáram egyes módsze-
rekkel (így például hígítás nélküli koncentrációcsökken-
tés, változatlan koncentráció mellett a kibocsátott szenny-
víz mennyiségének csökkentése, a gyártástechnológia mó-
dosítása, szennyezõanyag felhasználásának, illetve kibo-
csátásának csökkentése) történõ csökkentése elfogad-
ható.”

9. §

A Kr. 40. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A kibocsátásokkal és a szennyezéscsökkentési in-
tézkedési tervvel kapcsolatos – a 2006/11/EK parlamenti
és tanácsi irányelv 6. cikkének (6) bekezdése és a 11. cikke
szerinti –, az Európai Bizottság részére történõ adatszol-
gáltatásról a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) gondoskodik.”

10. §

A Kr. 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44. § A miniszter az e rendeletben meghatározott el-

sõbbségi anyagok kibocsátási és környezetminõségi (víz-
szenyezettségi) határértékeit és a felszíni vízbe vezetésre
vonatkozó szabályokat rendeletben állapítja meg,
amennyiben errõl 2006. december 22-ig az Európai Kö-
zösség tagállamai között közösségi szintû megegyezés
nem jön létre. Az elsõbbségi listára késõbb felvett anyagok
esetében – közösségi szintû megegyezés hiányában – a mi-
niszter a kibocsátási és vízszennyezettségi határértékeket
az anyag listára kerülésétõl számított öt éven belül álla-
pítja meg.”
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11. §

A Kr. 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„45. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak

való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a

települési szennyvíz kezelésérõl,
b) a Tanács 96/61/EK irányelve (1996. szeptember 24.)

a környezetszennyezés integrált megelõzésérõl és csök-
kentésérõl, 2. cikk, 3. cikk és 18. cikk,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irány-
elve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fel-
lépés kereteinek meghatározásáról, valamint

d) az Európai Parlament és a Tanács 2006/11/EK irány-
elve (2006. február 15.) a Közösség vízi környezetébe bo-
csátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennye-
zésrõl.”

12. §

A Kr. 2. számú mellékletének 2/I. fejezet 2.9. pontja he-
lyébe e rendelet melléklete lép.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg a Kr.

a) 28. §-ának (2) bekezdésében a „4 alkalomnál keve-
sebb” szövegrész helyébe a „2 alkalomnál kevesebb” szö-

vegrész, 28. §-ának (3) bekezdésében a „követõ 30 napon
belül” szövegrész helyébe a „követõ 20 napon belül” szö-
vegrész, 39. §-ának (5) bekezdésében a „a 38. § (1) bekez-
dés a)–c) pontjaiban” szövegrész helyébe a „a 38. § (1) és
(2) bekezdésben” szövegrész, valamint 2. számú mellékle-
te 2/I. fejezet 2.6. pontjában a „2. és 3. pontja” szövegrész
helyébe a „C. és D. pontja” szövegrész lép, továbbá

b) 18. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

14. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irány-
elve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fel-
lépés kereteinek meghatározásáról, 11. cikk és 23. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/11/EK irány-
elve (2006. február 15.) a Közösség vízi környezetébe bo-
csátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezés-
rõl, 3. cikk, 5. cikk (2) bekezdése, 6. cikk (6) bekezdése és
11. cikk.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Melléklet a 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez

„2.9. A „k” fajlagos bírságtétel megállapítása:

Sor-
szám

A szennyezés neme
Bírságtétel

Ft/kg

A) Szennyezõ anyagok, közcsatornát károsító anyagok

1. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 140

2. Ötnapos biokémiai oxigénigény BOI5 525

3. Összes nitrogén N összes 700

4. Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrit, nitrát) 700

5. pH

– határérték alatt 700

– határérték felett 700

6. Összes só

– természetes eredetû 28

– technológiai eredetû 140



Sor-
szám

A szennyezés neme
Bírságtétel

Ft/kg

7. Nátrium-egyenérték* (%)

– természetes eredetû 56

– technológiai eredetû 280

8. Összes lebegõanyag 140

9. Ammónia-ammónium-nitrogén 700

10. Összes vas 280

11. Összes mangán 2 800

12. Szulfid 14 000

13. Aktív klór 7 000

14. Összes foszfor 5 600

15. Foszfát foszfor 5 600

16. Szulfit 875

17. Szulfát 140

18. Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 2 800

19. Coliform szám** 0,05×2n Ft/m3

20. Nitrát-nitrogén 140

21. Nitrit-nitrogén 140

22. Klorid 7 000

23. Kátrány 16 800

24. Fenolok (fenol index) 7 000

25. Fluoridok 7 000

26. Összes alifás szénhidrogén (TPH) C5-C40, ill. alifás szénhidrogének fûtõolaj-
ként kimutatva C10-C32

17 500

B) Veszélyes és mérgezõ anyagok

27. Adszorbeálható szerves halogén vegyületek, klórban kifejezve (AOX) 140 000

28. Alaklór 190 000

29. Aldrin 1 000 000

30. Alumínium (összes) 7 000

31. Antimon (összes) 28 000

32. Antracén 480 000

33. Arzén (összes) 28 000

34. Atrazin 90 000

35. Azbeszt 28 000

36. Bárium (összes) 17 500

37. Benz(g,h,i)perilén 30 000

38. Brómozott difenil-éterek (PBDE)**** –
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Sor-
szám

A szennyezés neme
Bírságtétel

Ft/kg

39. BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol) 10 000

40. Cianidok (könnyen felszabaduló) 700 000

41. Cianid (összes) 7 000

42. Cink (összes) 7 000

43. Dieldrin 1 000 000

44. Dioxinok és furánok 1 400 000

45. Di(2-etilhexil)ftalát 30 000

46. 1,2-diklór-etán 28 000

47. DDT 1 000 000

48. Diuron 200 000

49. Diklórmetán (DCM) 14 000

50. Endoszulfán 1 400 000

51. Endrin 1 000 000

52. Etilén oxid 10 000

53. Ezüst (összes) 140 000

54. Fluorantén 400 000

55. Heptaklór 1 000 000

56. Hexabróm-bifenil 1 000 000

57. Hexaklórbenzol (HCB) 140 000

58. Hexaklórbutadién (HCBD) 70 000

59. Hexaklór-ciklohexán (HCH) 1 000 000

60. Higany (összes) 1 400 000

61. Isodrin 1 000 000

62. Izoproturon 160 000

63. Kadmium (összes) 140 000

64. Klór-alkánok, C10-C13****

65. Klórdán 1 000 000

66. Klórdekon

67. Klórfenvinfosz 520 000

68. Kloroform (triklór-metán) 70 000

69. Klórpirifosz 1 400 000

70. Kobalt (összes) 28 000

71. Króm (VI) 28 000

72. Króm (összes) 7 000

73. Mirex 1 000 000

74. Molibdén 28 000
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Sor-
szám

A szennyezés neme
Bírságtétel

Ft/kg

75. Naftalin 16 000

76. Nikkel (összes) 28 000

77. Nonil-fenolok és nonil-fenol-etoxilátok 140 000

78. Oktil-fenolok és oktil-fenol-etoxilátok 960 000

79. Ólom (összes) 28 000

80. Ón (összes) 7 000

81. Pentaklór-benzol 1 400 000

82. Pentaklórfenol 1 000 000

83. Perklóretilén (tetraklóretilén) 140 000

84. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k)***** 14 000

Benz(a)pirén

Benz(b)fluorantén

Benz(g,h,i)perilén

Benz(k)fluorantén

Indeno(1,2,3-cd)pirén

85. Poliklórozott bifenilek (PCB-k) 1 000 000

86. Réz (összes) 7 000

87. Simazin 50 000

88. Szelén (összes) 28 000

89. Széntetraklorid (tetraklór-metán TCM) 47 000

90. Tallium (összes) 28 000

91. Toxafén 1 000 000

92. Toxicitás 140 Ft/m3

93. Tributil-ón és vegyületei 1 400 000

94. Trifenil-ón és vegyületei 1 400 000

95. Trifluralin 1 000 000

96. Triklórbenzolok (TCB) 140 000

97. Triklóretilén 70 000

98. Vinilklorid 20 000

C) Egyebek

100. 10 perces ülepedõ anyag 140

101. Hõterhelés *** 10 Ft/°C/m3

* A víz kalcium-, magnézium- és káliumtartalmával 45 egyenérték%-ban egyensúlyt tartó nátrium kg-ban kifejezett értékét meghaladó mennyiség.
** Az „n” a cm3-kénti coliform szám normál alakban kifejezett értékének kitevõje, de legfeljebb 4.

*** A hõterhelés bírságtényezõje Ft/°C/m3, mely a kibocsátott vízmennyiségnek csak a hõfokára értelmezhetõ.
**** Ez az anyagcsoport számos egyedi komponenst tartalmaz. Jelenleg konkrét vegyület, mint indikatív paraméter, még nem adható meg.

***** A bírságtétel a felsorolt egyedi PAH-k összességére vonatkozik.”
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Miniszteri rendeletek

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
39/2006. (IX. 15.) KvVM

rendelete
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló
10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termé-
kek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény 21. §-ának (1) és (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyet-
értésben – a következõket rendelem el:

1. §

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termé-
kek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) 8. §-a a kö-
vetkezõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Kt. 5/C. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
visszaigénylésre jogosult a termékdíjköteles termék ex-
portjával vagy Közösségen belüli értékesítésével kapcso-
latos adatokról a 10. melléklet szerinti tartalommal nyil-
vántartást vezet.”

2. §

A KTM rendelet a következõ címmel és 13/A. §-sal egé-
szül ki:

„A láncügyletek bejelentésének és nyilvántartásának
szabályai

13/A. § (1) A kötelezett a Kt. 5/D. § (2) bekezdése sze-
rinti bejelentést az ügylet megkezdése elõtt legalább há-
rom nappal a 9. melléklet I. pontjában foglaltaknak megfe-
lelõ adattartalommal, az adóhatóság által rendszeresített, a
honlapjáról letölthetõ nyomtatványon, illetve az arra köte-
lezett elektronikus úton teszi meg a hatáskörrel és illeté-
kességgel rendelkezõ adóhatóságnál.

(2) A láncügylet esetén a mentesség igénybevételéhez a
kötelezettnek rendelkeznie kell minden bejelentett ügylet
vonatkozásában a termék kiszállítását igazoló okmány és
az értékesítési láncot igazoló számlák kötelezettnél mara-
dó példányával, valamint nyilvántartást kell vezetnie a
9. melléklet II. pontjában meghatározottak szerint.

(3) A láncügylet esetén a mentesség igénybevételéhez a
termék kiszállítását igazoló okmányon a termékek fuvaro-
zásra (feladásra) átvétele helyének a kötelezett címét (te-

lephelyét, saját vagy bérelt raktárát) kell feltüntetni. Az
okmányon igazolni kell

a) a kötelezettnek és a fuvarozásra (feladásra) átvevõ-
nek, hogy a terméket a kötelezett címérõl szállították el, to-
vábbá

b) a külföldi vevõnek, hogy a terméket átvette.
(4) A Kt. 5/D. §-a, valamint e § tekintetében a termék ki-

szállítását igazoló okmány:
a) export esetén a termék exportját igazoló vámok-

mány és az áruk kiszállítását igazoló okmány,
b) Közösségen belüli értékesítés esetén az áruk kiszál-

lítását igazoló okmány
kötelezettnél maradó példánya.”

3. §

A KTM rendelet 9–10. számú melléklete helyébe e ren-
delet 1–2. számú melléklete lép.

4. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelem-
mel – 2006. szeptember 20-án lép hatályba.

(2) A 2006. augusztus 31. napját követõen 2006. szep-
tember 23-ig keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettség
esetében a kötelezett a bejelentést az adóhatóság által
rendszeresített, a honlapjáról letölthetõ nyomtatványon, il-
letve az arra kötelezett elektronikus úton a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezõ adóhatóságnál 2006. október
1-jéig teszi meg.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet
a 39/2006. (IX. 15.) KvVM rendelethez

„9. számú melléklet
a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez

Láncügyletek esetében a bejelentés
és a nyilvántartás adattartalmi követelményei

I. A bejelentés tartalmi követelményei

A 13/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentés ügyletenként
tartalmazza:

a) a kötelezett nevét, címét, adószámát, GLN számát,
b) a termékdíjköteles termék megnevezését, KT-kód-

ját, a termékdíj alapját képezõ mennyiségét (kg vagy db),
c) a láncügyletben részt vevõ belföldi vevõk nevét, cí-

mét, adószámát,
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d) a láncügyletben részt vevõ vevõk sorrendjét a ter-
mék értékesítésének idõpontja szerint,

e) a kiszállítást végzõ nevét, címét, adószámát (ennek
hiányában GLN számát),

f) a kiszállítás idõpontját, fuvarozásra (feladásra) átvé-
tel helyét (telephely, saját vagy bérelt raktár) és rendelteté-
si helyét,

g) a külföldi vevõ nevét, címét, a rendeltetéssel érintett
székhelyét vagy telephelyét.

II. A nyilvántartás tartalmi követelményei

A 13/A. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartás bejelentett
ügyletenként tartalmazza:

a) a kötelezett nevét, adószámát, GLN számát,
b) a termékdíjköteles termék megnevezését, KT-kód-

ját, KN-kódját, a termékdíj alapját képezõ mennyiségét
(kg vagy db),

c) a láncügyletben részt vevõ belföldi vevõk nevét,
adószámát,

d) a láncügyletben történt értékesítések résztvevõit,
idõpontjait, a számlák sorszámait,

e) a kiszállítást végzõ nevét, címét, adószámát (ennek
hiányában GLN számát),

f) a kiszállítás idõpontját, fuvarozásra (feladásra) átvé-
tel helyét (telephely, saját vagy bérelt raktár) és rendelteté-
si helyét,

g) export esetén a vámhatóság által igazolt végleges
rendeltetéssel történõ kiléptetés idõpontját, Közössé-
gen belüli értékesítésnél a vevõ általi átvétel helyét és idõ-
pontját,

h) a 13/A. § (4) bekezdésében meghatározott okmá-
nyok azonosító számát.”

2. számú melléklet
a 39/2006. (IX. 15.) KvVM rendelethez

„10. számú melléklet
a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez

A Kt. 5/C. § (2) bekezdés szerinti visszaigénylés
esetében a nyilvántartás adattartalmi követelményei

1. A termékdíj visszaigénylõjének adatai

a) Név;
b) Adószám;
c) GLN szám;
d) Bankszámlaszám;
e) Cím;
f) Telefonszám.

2. A termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok

a) Termékdíjköteles termék megnevezése;
b) Termékdíj fajtája;

c) A vásárolt termékdíjköteles termék mennyisége, a
számla száma, a vásárolt termékre befizetett termékdíj
összege;

d) Az exportált vagy Közösségen belül értékesített ter-
mékdíjköteles termék mennyisége, a 13/A. § (4) bekezdé-
sében meghatározott okmányok azonosító száma;

e) A termékdíj befizetõjének neve, címe, adószáma, az
általa kibocsátott számla száma;

f) Az exportált vagy Közösségen belül értékesített ter-
mékre befizetett termékdíj összege.”

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
40/2006. (X. 6.) KvVM

rendelete
a felszíni vizeket szennyezõ egyes veszélyes anyagok

környezetminõségi határértékeirõl és azok
alkalmazásáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) A rendelet célja a felszíni vizek és üledékeik minõ-
ségének megóvása, a vízi életközösségek életfeltételeinek
biztosítása, illetve a külön jogszabály szerinti1 „jó kémiai
és ökológiai állapotának” elérése a felszíni vizeket
szennyezõ egyes veszélyes anyagok környezetminõségi
határértékeinek megállapításával, valamint a külön jog-
szabály szerinti2 szennyezéscsökkentési intézkedési ter-
vek megalapozása.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az illetékes környezetvé-
delmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továb-
biakban: felügyelõség) által meghatározott hatásterületen
azokra a felszíni vizekre, amelyekbe a 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 1. mellékletének II. részében felsorolt
iparágakból, technológiákból, az ott szereplõ szennyezõ
anyagokat tartalmazó használt- vagy szennyvizet bocsáta-
nak ki.

1 Lásd: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minõsége vé-
delmének szabályairól, 3. § 3. és 4. pont.

2 Lásd: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minõsége vé-
delmének szabályairól, 8. §.
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Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) üledék: a felszíni vizekben a besodort és lerakódott

szervetlen és szerves eredetû hordalék részecskéi, a víz-
testben kémiai folyamatból keletkezõ csapadék pelyhek,
valamint elpusztult vízi szervezetek fenéken lerakódó ma-
radványai;

b) jelentõs növekedés: valamely anyag vagy vegyület
koncentrációjának két év alatt legalább 10%-kal történõ
emelkedése;

c) hatásterület: a befogadó terhelhetõségére, valamint
a befogadó jó kémiai és ökológiai állapotának fenntartha-
tóságára figyelemmel, a felügyelõség által elõzetes méré-
sek és mintavételek alapján meghatározott terület, ahol a
környezetminõségi határértékeket teljesíteni kell.

A környezetminõségi határértékek alkalmazásának
általános szabályai

3. §

(1) Ha a felszíni vizek és üledékeik megóvása, a vízi
életközösség életfeltételeinek biztosítása, valamint a vizek
jó kémiai és ökológiai állapotának elérése, illetve megtar-
tása érdekében szükséges, a felügyelõség az általa megha-
tározott (kijelölt) hatásterületen – a felszíni vizeket
szennyezõ egyes veszélyes anyagok esetében – az engedé-
lyezési eljárás során, az e rendeletben megállapított kör-
nyezetminõségi határértékeket alkalmazza.

(2) A felszíni vizeket szennyezõ egyes veszélyes anya-
gokra vonatkozó környezetminõségi határértékeket e ren-
delet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A felügyelõség az (1) bekezdésben meghatározott
esetben, a külön jogszabály szerinti szennyezéscsökkenté-
si intézkedési terv elkészítése során figyelembe veszi az
e rendeletben megállapított környezetminõségi határérté-
keket.

(4) A felügyelõség a meglévõ létesítmények kibocsátá-
saira vonatkozó vízjogi és egységes környezethasználati
engedélyek megújítása, valamint új létesítmények esetén a
kibocsátási engedélyek kiadása során, a kibocsátási határ-
értékeket úgy állapítja meg, hogy a szennyezéscsökkentési
intézkedési tervben foglaltak teljesüljenek.

(5) A (2) bekezdés szerinti környezetminõségi határér-
tékekre vonatkozó mérési referencia módszereket e rende-
let 2. melléklete tartalmazza.

(6) A felszíni vizeket szennyezõ egyes veszélyes anya-
gok mérése során a felügyelõség a mintákat a hatásterüle-
ten, a vízi környezet minõségét reprezentáló pontokon ve-
szi. A mintavétel gyakoriságát úgy kell megválasztani,

hogy alkalmas legyen a vízi környezetben bekövetkezõ
változások kimutatására, különös tekintettel a hidrológiai
feltételek természetes ingadozásaira.

(7) Ahol a felügyelõség megállapítja a felszíni vizeket
szennyezõ veszélyes anyagok környezetminõségi határér-
tékeinek való megfelelést és az annak folyamatos megtar-
tására való képességet, ott egyszerûsített, a csökkentett
mérési gyakoriságon alapuló megfigyelési eljárást alkal-
mazhat.

4. §

(1) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 3 évente, a
felügyelõség mérésein, illetve a kibocsátói önellenõrzése-
ken alapuló adatokat szolgáltat az Európai Bizottság ré-
szére a következõkrõl:

a) a kibocsátási pontok és azok elhelyezkedése,
b) a hatásterület, melyre a környezetminõségi határér-

ték vonatkozik,
c) a mintavételi helyek,
d) a mintavételek gyakorisága és idõpontja,
e) a mintavételi és mérési módszerek,
f) a mérési eredmények.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokról a felügyelõség
minden év február végéig köteles tájékoztatni a környezet-
védelmi és vízügyi minisztert.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép ha-
tályba.

(2) A 4. § (1) bekezdésében megállapított adatszolgálta-
tás elsõ idõpontja 2008.

(3) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 82/176/EGK irányelve (1982. március 22.)
a klóralkálielektrolízis iparágból származó higanykibo-
csátásokra vonatkozó határértékekrõl és minõségi célkitû-
zésekrõl, 3. cikk (4) bekezdés, 2. melléklet, 3. melléklet
1. pont, 4. melléklet;

b) a Tanács 83/513/EGK irányelve (1983. szeptember
26.) a kadmium kibocsátásokra vonatkozó határértékekrõl
és minõségi követelményekrõl, 3. cikk (5) bekezdés, 2., 3.,
4. melléklet;

c) a Tanács 84/156/EGK irányelve (1984. március 8.) a
klóralkálielektrolízis iparágon kívüli higanykibocsátások-
ra vonatkozó határértékekrõl és minõségi célkitûzésekrõl,
3. cikk (5) bekezdés, 2. melléklet;

d) a Tanács 86/280/EGK irányelve (1986. június 12.) a
76/464/EGK irányelv mellékletének I. listájában szereplõ
egyes veszélyes anyagok kibocsátására vonatkozó határér-

1662 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 11. szám



tékekrõl és minõségi célkitûzésekrõl, 3. cikk (5) bekezdés,
I. melléklet C. rész, II. melléklet 8., 9., 10. pontjai, vala-
mint a II. mellékletet módosító, a Tanács 88/347/EGK és
90/415/EGK irányelvei;

e) az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irány-
elve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fel-
lépés kereteinek meghatározásáról, 2. cikk 35. pont,
4. cikk, 22. cikk (4) bekezdés, IX. és X. melléklet;

f) az Európai Parlament és a Tanács 2455/2001/EK ha-
tározata (2001. november 20.) a vízpolitika terén az el-

sõbbségi anyagok jegyzékének megállapításáról és a
2000/60/EK irányelv módosításáról;

g) az Európai Parlament és a Tanács 2006/11/EK irány-
elve (2006. február 15.) a Közösség vízi környezetébe bo-
csátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezés-
rõl 6. cikk (2)–(3) bekezdés, 7. cikk.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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1. melléklet a 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelethez

A felszíni vizeket szennyezõ I. listás veszélyes anyagok környezetminõségi határértékei

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. számú melléklete B) pontjának I. listájába tartozó egyes anyagok:

Az I. listába tartozó
anyagok

Környezetvédelmi határérték

felszíni vizekben
(évi átlagértékre vonatkozó
szennyezettségi határérték)

üledékben vízi élõlényekben

1. Higany (Hg) 1 µg/l összes Hg a higanyki-
bocsátással érintett felszíni vi-
zekben a hatásterületen

Az üledékben a Hg koncentrá-
ciója nem növekedhet jelentõ-
sen

– A reprezentatív indikátor-
szervezetnek választott ha-
lak húsában* 0,3 mg Hg/kg
nedves tömegre vonatkoztat-
va

– A Hg koncentrációja nem
növekedhet jelentõsen a pu-
hatestûekben és rákokban

2. Kadmium (Cd) 5 µg/l összes Cd, 2,5 µg/l ol-
dott Cd a kadmium kibocsátás-
sal érintett felszíni vizekben a
hatásterületen
Egyéb felszíni vizekben 1 µg/l
összes Cd

Az üledékben a Cd koncentrá-
ciója nem növekedhet jelentõ-
sen

A Cd koncentrációja nem nö-
vekedhet jelentõsen a puhates-
tûekben és rákokban

3. 1,2-diklóretán 10 µg/l – –

4. Triklóretilén 10 µg/l – –

5. Perklóretilén 10 µg/l – –

* A hatóság által kiválasztott halfajokban, kiválasztott reprezentatív módszerrel meghatározva.



2. melléklet a 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelethez

A felszíni vizeket szennyezõ – 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
I. számú melléklete B) pontjának I. listájába tartozó – egyes veszélyes anyagok

környezetminõségi határértékeire vonatkozó mérési referencia módszerek

Az egyes veszélyes anyagok környezetminõségi határértékeire vonatkozóan egyéb mérési módszerek is alkalmazhatók,
feltéve, hogy legalább az itt megadott alsó méréshatárra és megengedhetõ hibahatárra vonatkozó követelményeket telje-
sítik.

Komponens
A referencia módszer

megnevezése
Alsó méréshatár Pontosság és precizitás

Higany A vízben, a halak húsában, az
üledékekben, a puhatestûek-
ben és rákokban a Hg megha-
tározására szolgáló referencia
módszer a láng nélküli atom-
abszorpciós spektrofotometria
a minta megfelelõ elõkészítése
után, figyelembe véve különö-
sen a higany elõ-oxidációját,
és a Hg(II) higany-ionok azt
követõ redukcióját.

Felszíni vízben 0,1 µg/l, üle-
dékek esetében a mintában lé-
võ higanykoncentráció egy
tizede vagy a 0,05 mg/kg szá-
razanyag közül a nagyobb
érték.

30% pontosság és 30% preci-
zitás az alsó méréshatárnál.
Az elfolyó térfogatáram méré-
se ±20%-os pontossággal tör-
ténhet.

Kadmium A vízben, az üledékekben, a
puhatestûekben és a rákokban
a kadmium tartalmának meg-
határozására szolgáló referen-
cia módszer az
atomabszorpciós spektrofoto-
metria a minta megfelelõ elõ-
készítése után

Felszíni vízben 0,1 µg/l, vagy
a környezetminõségi célkitû-
zésben meghatározott érték
egy tizede közül a nagyobb ér-
ték, puhatestûekben és rákok-
ban 0,1 mg/kg nedves tömeg,
üledékek esetében a mintában
lévõ kadmium koncentráció
egy tizede, vagy a 0,1 mg/kg
szárazanyag közül a nagyobb
érték. (Az üledék szárítását
105–110 °C-on kell végezni
tömegállandóságig.)

30% pontosság és 30% preci-
zitás az alsó méréshatárnál.
Az elfolyó térfogatáram méré-
se ±20%-os pontossággal tör-
ténhet.

1,2-diklóretán Vízbõl megfelelõ oldószerrel
történõ extrakció után gázkro-
matográfiás módszer vagy „ki-
hajtás és elnyeletés”
elválasztás után gázkromato-
gráfiás módszer.

Felszíni vízben 1 µg/l ±50% precizitás és pontosság
az alsó méréshatár kétszeres
értékénél.

Triklóretilén Vízbõl megfelelõ oldószerrel
történõ extrakció után gázkro-
matográfiás módszer.

Felszíni vízben 0,1 µg/l ±50% precizitás és pontosság
az alsó méréshatár kétszeres
értékénél.

Perklóretilén Vízbõl megfelelõ oldószerrel
történõ extrakció után gázkro-
matográfiás módszer.

Felszíni vízben 0,1 µg/l ±50% precizitás és pontosság
az alsó méréshatár kétszeres
értékénél.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
41/2006. (X. 6.) KvVM

rendelete
a Természetvédelmi Õrszolgálat Szolgálati

Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet
módosításáról

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Tvt.) 59. §-ának (4) bekezdésében, vala-
mint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendelem el:

1. §

A Természetvédelmi Õrszolgálat Szolgálati Szabályza-
táról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 2. §-a a következõ (2)–(3) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) Az állami természetvédelmi õr az igazgatóság mû-
ködési területén külön jogszabályban meghatározott egyes
szabálysértési hatósági, valamint az õrszolgálattal össze-
függõ természetvédelmi kezelési feladatokat lát el.

(3) Az önkormányzati természetvédelmi õr a munkálta-
tó települési önkormányzat illetékességi területén fekvõ
helyi jelentõségû védett természeti területen külön jogsza-
bályban meghatározott egyes szabálysértési hatósági, va-
lamint az õrszolgálattal összefüggõ természetvédelmi ke-
zelési feladatokat lát el.”

2. §

(1) Az R. 3. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(Azt a köztisztviselõt, akit állami természetvédelmi õr-
ként alkalmaznak, ... az igazgatóság ellátja)

„d) szolgálati maroklõfegyverrel, lõszerrel, bilinccsel és
a rendõrségnél rendszeresített könnygázszóró palackkal,”

(2) Az R. 3. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Azt a köztisztviselõt, akit állami természetvédelmi õr-
ként alkalmaznak, ... az igazgatóság ellátja)

„f) távcsõvel,”

(3) Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Ha a szolgálat jellege megkívánja, a természetvé-
delmi õrt fényképezõgéppel, mobiltelefonnal, jármûvel és
egyéb, a feladatának ellátásához szükséges felszereléssel
is el kell látni.”

3. §

Az R. 4. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„4. § (1) A természetvédelmi õr köztisztviselõi jogvi-
szonyának, valamint természetvédelmi õri munkakörének

megszûnésekor a szolgálatának ellátásához rendelkezésre
bocsátott valamennyi felszerelést és eszközt a munkáltató
bevonja.

(2) Az egyenruha bevonására az e rendelet 1. számú
melléklet I/7. pontját kell alkalmazni.”

4. §

Az R. 5. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(Az Õrszolgálat tagjaira, az állami természetvédelmi
õrökre az alábbi, hierarchikus sorrendben felsorolt mun-
kaköri megnevezések alkalmazhatóak)

„c) természetvédelmi területfelügyelõ,”

5. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az állami természetvédelmi õr kötelessége

szolgálati területén a természeti, valamint a védett termé-
szeti területek és értékek (a továbbiakban: természeti terü-
let vagy érték), a természetvédelmi célú létesítmények, va-
lamint az igazgatóság vagyonkezelésében lévõ vagyontár-
gyak, továbbá a régészeti lelõhelyek és leletek védelme,
õrzése, megóvása, károsításuk megelõzése.

(2) Az önkormányzati természetvédelmi õr kötelessége
szolgálati területén a helyi jelentõségû védett természeti
területek, az ott található természeti és védett természeti
értékek, természetvédelmi célú létesítmények védelme,
õrzése, megóvása, károsításuk megelõzése.

(3) Az állami természetvédelmi õr halaszthatatlan eset-
ben szolgálaton kívül jogosult a természeti területek vagy
értékek, továbbá a régészeti lelõhelyek és leletek védelme
érdekében az illetékes hatóság haladéktalan bevonásáig a
fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a me-
zei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továb-
biakban: Fbtv.) 12. §-ának b)–g) pontjaiban meghatározott
intézkedések végrehajtására.”

6. §

(1) Az R. 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A természetvédelmi õr szolgálatellátási formái)
„b) õrzõ szolgálat: a figyelõszolgálat sajátos formája,

amelynek célja egy objektum (pl. élõhely, régészeti lelõ-
hely) õrzése veszélyeztetett idõszakban;”

(2) Az R. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A szolgálat ellátása közlekedés szempontjából lehet:
a) gyalogos,
b) lovas,
c) kerékpáros,
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d) gépjármûves (motorkerékpár, gépkocsi),
e) vízi jármûves

szolgálat.”

7. §

Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A természetvédelmi õr munkája során együttmû-

ködik a szolgálati területén szolgálatot teljesítõ más õrök-
kel (pl. hivatásos vadász, erdõ õrzésével megbízott erdé-
szeti szakszemélyzet, mezõõr), a rendvédelmi szervekkel,
valamint más hatóságokkal.”

8. §

(1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A természetvédelmi õr köteles figyelemmel kísérni
a természeti terület vagy érték, valamint a régészeti lelõ-
hely állapotát, és az észlelt változásokat – különösen a vé-
dett természeti értékek pusztulását, az azokat fenyegetõ
veszélyt, a védett természeti területen észlelt természet- és
környezetkárosítást vagy környezetszennyezést, a régé-
szeti lelõhely károsítását – haladéktalanul köteles jelenteni
a szolgálati felettesének.”

(2) Az R. 9. §-a (2) bekezdésének d)–e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A természetvédelmi õr szolgálati területén, tevékenysé-
ge során)

„d) ellátja az igazgatóság vagyonkezelésében, illetõleg
az önkormányzat tulajdonában lévõ természeti területek
vagy értékek, továbbá vagyontárgyak õrzési feladatait,

e) részt vesz az igazgatóság, illetõleg az önkormányzat
együttmûködési feladatainak végrehajtásában,”

9. §

Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Ha a természetvédelmi õr szolgálati területén tör-
tént, a természetvédelem, valamint a régészeti örökség vé-
delmének érdekeit sértõ cselekményrõl (eseményrõl) tu-
domást szerez, ennek tényét és adatait köteles haladéktala-
nul megállapítani, és a bejelentõ-feljelentõ nyomtatvány
kitöltése mellett egyidejûleg a szolgálati naplóba részlete-
sen bejegyezni.”

10. §

Az R. 11. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A természetvédelmi õr tevékenységét)
„a) az állami természetvédelmi õr esetében a közvetlen

szolgálati felettes, az õrszolgálat-vezetõ vagy helyettese,

az igazgató, továbbá a természetvédelemért felelõs mi-
nisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) erre feljogosí-
tott köztisztviselõi,”
(kötelesek rendszeresen ellenõrizni.)

11. §

(1) Az R. 12. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„12. § (1) A természetvédelmi õr szolgálata teljesítése,
illetve munkaköre ellátása során – a külön jogszabályban
meghatározottak szerint – köteles intézkedni, ha a termé-
szet vagy a régészeti örökség védelmének érdekeit sértõ,
illetõleg veszélyeztetõ magatartást, szabálysértést, illetõ-
leg bûncselekményt észlel.

(2) Természetvédelmi, valamint régészeti örökségvé-
delmi érdeket sértõ bûncselekmény vagy szabálysértés
észlelése esetén – természetvédelmi õri igazolványának
felmutatásával, valamint e jogszabály szabályai szerint –
szolgálaton kívül is intézkedni köteles, feltéve, hogy intéz-
kedésre alkalmas állapotban van.”

(2) Az R. 12. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A természetvédelmi õr az intézkedéseit a következõk
szerint köteles foganatosítani)

„a) intézkedése kezdetén közli természetvédelmi õri
mivoltát az intézkedés alá vonni kívánt személlyel,
amennyiben nem szolgálati egyenruhát visel, szolgálati
igazolványa és jelvénye felmutatásával igazolja intézke-
dési jogosultságát;”

(3) Az R. 12. §-a (4) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A természetvédelmi õr az intézkedéseit a következõk
szerint köteles foganatosítani)

„e) a jogszerûen visszatartott, illetve elvett tárgyakat a
természetvédelmi õr köteles haladéktalanul az illetékes
hatóságnak átadni;”

(4) Az R. 12. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A személyi szabadságot korlátozó természetvédel-
mi õri intézkedésekrõl szóló rendelkezéseket a Magyar
Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint az õrzõ
szervezetek tagjaival szemben is alkalmazni kell.”

(5) Az R. 12. §-ának (8)–(9) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(8) A Magyar Honvédség tényleges állományú tagját is
a rendõri szervhez kell elõállítani, ha az arra okot adó cse-
lekményét polgári személlyel vagy rendvédelmi szerv tag-
jával közösen követte el.

(9) Ha az elõállítandó személy a jogszerû intézkedésnek
ellenszegül, vagy az intézkedõ személy ellen támadást in-
téz és a birtokában fegyver vagy élet kioltására, illetve sze-
mélyi sérülés okozására alkalmas eszköz (a továbbiakban
együtt e bekezdés alkalmazásában: fegyver) van, a bizton-
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sági intézkedések megtétele mellett fel kell szólítani fegy-
vere átadására. Amennyiben az elõállítandó személy a
fegyverét önként nem adja át, azt el kell venni. Az állami
természetvédelmi õr a fegyver elrejtésének gyanúja esetén
a ruházatot, a csomagot és a jármûvet átvizsgálja.”

12. §

(1) Az R. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A jogellenesen szerzett, birtokban tartott védett ter-
mészeti értéket, barlangi képzõdményt, régészeti leletet,
továbbá a természet és a régészeti örökség védelmével
kapcsolatos bûncselekmény vagy szabálysértés elköveté-
sén tetten ért személytõl az elkövetéshez (veszélyeztetés-
hez, károsításhoz) használt eszközöket elismervény elle-
nében vissza kell tartani, és az illetékes – lefoglalásra vagy
elkobzásra jogosult – hatósághoz haladéktalanul be kell
vinni.”

(2) Az R. 13. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Jármû, ruházat és csomag átvizsgálása, továbbá
kényszerítõ eszközök alkalmazása és az elõállítás legalább
két fõs szolgálatban, kettõnél több személlyel szemben
kényszerítõ eszköz alkalmazása és az elõállítás kizárólag
csoportszolgálatban foganatosítható.”

(3) Az R. 13. §-a a következõ (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) A ruházat átvizsgálását kizárólag a vizsgálat alá
vonttal azonos nemû személy végezheti.”

13. §

Az R. 15. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A természetvédelmi õr a kényszerítõ eszköz hasz-
nálatáról – amennyiben az intézkedést az érintett sérelmes-
nek tartja – az illetékes rendõrkapitányságnak, továbbá
munkáltatójának haladéktalanul írásbeli jelentést tesz,
amelyben ismertetni kell a foganatosított intézkedések
okát, továbbá mindazon körülményeket, amelyek az intéz-
kedés jogszerûségének vizsgálatához elengedhetetlenek.”

14. §

Az R. 16. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Bilincs akkor alkalmazható, ha az intézkedés alá vont
személy(t)]

„c) a természet, valamint a régészeti örökség védelmé-
vel kapcsolatos bûncselekmény elkövetésén tetten érték,”

15. §

Az R. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A szolgálati maroklõfegyvert csak szolgálat ellátá-
sához és karbantartás céljából szabad a tárolóhelyrõl
kivenni. A szolgálati maroklõfegyver elõvételének, vala-
mint tárolóhelyre történõ visszahelyezésének pontos idejét
a szolgálati naplóba haladéktalanul be kell jegyezni.”

16. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet mellék-
lete lép.

(2) Az R. 5. számú mellékletének címében „A termé-
szetvédelem érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ cselekmény
(esemény) bejelentése” szövegrész helyébe „A jogsértõ
cselekmény bejelentése” szövegrész lép.

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatály-
ba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 41/2006. (X. 6.) KvVM rendelethez

[1. számú melléklet
a 9/2000. (V. 19.) KöM rendelethez]

A természetvédelmi õrök egyenruházata
és az egyenruha viselés elõírásai

Az állami természetvédelmi õröket a természet védel-
mérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 59. § (1) bekezdése, az
önkormányzati természetvédelmi õröket az Fbtv. 14. §
(1) bekezdése jogosítja fel egyenruha viselésre. Az egyen-
ruha ellátást az Fbtv. 15. § (4) bekezdése szabályozza,
amely szerint az egyenruhával való ellátásról az alkalmazó
igazgatóság, illetõleg önkormányzat gondoskodik. Az ál-
lami természetvédelmi õrök egyenruházati és technikai
eszközökkel való ellátását a Minisztérium irányítja.

I. Általános szabályok, az egyenruha ellátás rendszere

(1) Az állami és az önkormányzati természetvédelmi
õröket (a továbbiakban együtt: természetvédelmi õr) a
szolgálati követelményeknek megfelelõ egyenruházati el-
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látás illeti meg, amit az alkalmazó nemzeti park igazgató-
ság vagy önkormányzat (a továbbiakban együtt: alkalma-
zó) köteles biztosítani.

(2) Az egyenruházati ellátás keretében a Minisztérium
által rendszeresített, illetve jóváhagyott kivitelben kell va-
lamennyi ruházati cikket biztosítani.

(3) A természetvédelmi õr egyenruházattal (a további-
akban: ruházat) való ellátása a szolgálatba lépést követõ
alapellátásból, majd az évenkénti utánpótlási ellátásból áll.

(4) Az egyszeri járandóságot képezõ ruházati alapellá-
tást a természetvédelmi õr szolgálatba lépését követõ 3 hó-
napon belül az alkalmazótól természetben kapja az alapel-
látási norma szerint. Az alapellátási norma az alapnormá-
ból és a speciális feladatok (pl. lovas, motorkerékpáros
szolgálat) ellátására alkalmas kiegészítõ normából áll. Az
alapellátási normától az önkormányzat az önkormányzati
természetvédelmi õr feladataitól függõen mennyiségben
eltérhet, a kiegészítõ normát a Minisztérium jóváhagyásá-
val az alkalmazó határozza meg.

(5) Az utánpótlási ellátás évi utánpótlási ruházati illet-
ménykereten alapul, melynek forintban kifejezett összege
az alapellátás adott évi beszerzési árának elvi kihordási idõ
szerint számított egy évre esõ hányada. Az alkalmazó a ter-
mészetvédelmi õrre jutó utánpótlási ruházati illetményke-
ret felhasználásával köteles gondoskodni a természetvé-
delmi õr elhasználódott és szolgálati, illetve társasági öltö-
zeteként már nem viselhetõ egyenruházati cikkeinek pót-
lásáról.

(6) Az évi utánpótlási ruházati illetménykeretet január
1-jével kell a természetvédelmi õrökre meghatározni, tel-
jes vagy részösszeggel. Részösszeg akkor jár, ha a termé-
szetvédelmi õr az alapellátást az elõzõ évben kapta meg.
Az alapellátás kiadását követõ elsõ naptári évben idõará-
nyosan csökkentett utánpótlási ruházati illetménykeret jár,
és csak annyi hónapra esõ hányad írható jóvá, ahány hónap
az alapellátás utáni 13. hónaptól kezdve az év végéig hátra
van.

(7) Az egyes ruházati cikkek a természetvédelmi õri
foglalkoztatás megszûnéséig a természetvédelmi õr birto-
kában vannak. A természetvédelmi õri foglalkoztatás
megszûnésekor – a közszolgálati jogviszony nyugellátásra
szerzett jogosultság miatti felmentéssel történõ megszûné-
sének esetét kivéve:

a) a 2. számú függelékben leírt, az egyenruha-jelleget
meghatározó ruházati cikkeket az alkalmazónak le kell
adni,

b) a további ruházati cikkeket a volt természetvédelmi
õr – az alkalmazó hozzájárulásával – az elvi kihordási idõn
belül idõarányos pénzbeli elszámolás alapján, az elvi ki-
hordási idõn túl pedig térítésmentesen megválthatja.

(8) A (7) pont szerint leadott ruházatot az alkalmazó
egyenruhaként, vagy az egyenruha céljára már nem alkal-
mas ruházati cikkeket az egyenruházati jelzések levétele

után szolgálati munkaruhaként hasznosítja, a már nem
használható ruházatot pedig selejtezni kell.

(9) A természetvédelmi õr köteles gondoskodni a ruhá-
zat tisztításáról, valamint szükség szerinti szakszerû javít-
tatásáról.

(10) A természetvédelmi õr részére kiadott ruházati cik-
kekrõl az alkalmazónak személyi kartonos nyilvántartást
kell vezetnie.

II. Az egyenruházat meghatározása és az egyenruházati
jelzések leírása

(1) A természetvédelmi õri egyenruházat terepi szolgá-
lati (a továbbiakban: szolgálati) és társasági egyenruhából
áll. Az egyes ruházati viseletelemek megnevezését, alapel-
látási normáját, elõírt színét és elvi kihordási idejét az
1. számú függelék, a viseletelemek leírását a 2. számú füg-
gelék tartalmazza.

(2) Az egyenruházat egyes ruházati viseletelemein a (3),
(4), (5) és (6) bekezdésben foglaltak szerint a 3. számú füg-
gelékben meghatározott egyenruházati jelzések, illetve
szolgálatban a szolgálati jelvény kerülnek rögzítésre.

(3) Az egyenruházat felsõ ruházati viseletelemeinek
(szolgálati téli kabát, polár dzseki, pulóver, ingek, póló,
társasági téli kabát, zakó, blézer, blúzok) bal ujján a rend-
szeresített, 80 mm átmérõjû, kör alakú „természetvédelmi
õri karjelvény” kerül felvarrásra úgy, hogy annak felsõ
szegélye 10 cm-re legyen a vállvarrástól.

(4) A természetvédelmi õrök szolgálati egyenruházatán
a felsõ ruházati viseletelemek (téli kabát, polár dzseki, pu-
lóver, mellények, ingek, póló) bal felsõ zsebe felett (póló-
nál az ennek megfelelõ helyen) a rendszeresített „nemzeti
park igazgatósági állományjelzõ”, illetve önkormányzati
azonosító jelzés, jobb felsõ zsebe felett (zseb hiányában az
ennek megfelelõ helyen) a rendszeresített „szolgálati be-
osztásjelzés” kerül rögzítésre varrással vagy tépõzárral.

(5) A társasági egyenruházaton, a felsõ ruházati visele-
telemek (társasági kabát, társasági zakó, mellény, blézer,
ingek és blúzok) jobb oldali zsebe felett, illetve a bal zseb-
fedõ felsõ szélével egy magasságban a rendszeresített
„szakmai jelvény” kerül felvarrásra.

(6) A szolgálati sapkákon elöl központosan sapkajel-
vény kerül felvarrásra.

(7) Az egyenruházat felsõ viseletelemein alkalmazott
egyenruhagomb leírását a 3. számú függelék tartalmazza.

(8) A természetvédelmi õrt sorszámozott, a 2. számú
mellékletben meghatározott rendszeresített szolgálati jel-
vénnyel kell ellátni. A szolgálati jelvény azonos sorszám-
mal, két példányban készül. Az egyiket barna színû bõrbõl
kialakított fülön rögzítve jól láthatóan az egyenruha felsõ
külsõ ruházatának (szolgálati téli kabát, polár dzseki, pu-
lóver, mellény, ing, társasági téli kabát, zakó, blézer, blúz)
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bal felsõ zsebén kell szolgálatban viselni. Ez a jelvény
szolgálaton kívül nem viselhetõ. A szolgálati jelvény má-
sik példányát a szolgálati igazolvánnyal együtt az e célra
rendszeresített tokban kell hordani. A szolgálati igazol-
vánnyal együtt ezt a jelvényt a természetvédelmi õr szol-
gálatban köteles, szolgálaton kívül pedig jogosult magánál
tartani.

III. Az egyenruha viselésének szabályai

(1) A természetvédelmi õri egyenruhát csak az állami és
az önkormányzati természetvédelmi õrök viselhetik.

(2) Szolgálatban az egyenruha viselése a (3) pontban
foglalt kivétellel kötelezõ, szolgálaton kívül megengedett.

(3) Az egyenruha viselési kötelezettség alól szolgálati
érdekbõl eseti felmentést állami természetvédelmi õr ese-
tében a nemzeti park igazgatóság igazgatója (a továbbiak-
ban: igazgató) és az igazgatósági õrszolgálat-vezetõ, ön-
kormányzati természetvédelmi õr esetében a közvetlen irá-
nyítást ellátó jegyzõ vagy az õrszolgálat-vezetõ adhat.

(4) Szolgálatban a szolgálati ruházaton a szolgálati jel-
vény viselése kötelezõ. Társasági egyenruhán a szolgálati
jelvény viselése csak olyan szolgálatellátási módok eseté-
ben kötelezõ, amelyek intézkedést tehetnek szükségessé.

(5) Az egyenruha ellátásban részesülõk kötelesek a ru-
házatot mindig olyan állapotban tartani, hogy az elõsegítse
a természetvédelmi õr tekintélyének megtartását és intéz-
kedésének hatékonyságát. Az egyenruhának ápoltnak,
tisztának és szakadásmentesnek kell lennie.

(6) Egyenruha viselésekor az ápolt, kulturált megjele-
nés kötelezõ. A hajviseletnek ápoltnak és sapkaviselésre
alkalmasnak kell lennie. A haj és a szakáll viselet a feladat-
ellátást nem akadályozhatja, terepi szolgálat során baleseti
veszélyforrást nem jelenthet.

(7) Szolgálaton kívül tilos az egyenruha viselése a ter-
mészetvédelmi õr feladatainak ellátásával össze nem füg-
gõ munkavégzés esetén, illetve szeszes italtól vagy kábító
hatású anyagtól, szertõl befolyásolt állapotban.

(8) A rendszeresítettõl eltérõ ruházati viseletelemek
egyenruhaként, illetve – a külsõleg nem látható alsó ruhá-
zat kivételével – egyenruházattal együtt nem viselhetõk.

(9) Egyenruházati viseletelemek polgári vagy más öltö-
zékhez, egyenruházati jelzések polgári vagy más öltözé-
ken nem viselhetõk.

(10) A szolgálati sapka és a társasági ruhához rendsze-
resített kalap viselése nem kötelezõ, más sapka, illetve ka-
lap az egyenruházathoz nem viselhetõ.

(11) A nyakkendõ viselése csak a társasági ruházathoz
kötelezõ.

(12) A szolgálati és a társasági ruházati viseletelemek
vegyesen nem viselhetõk. A szolgálati ruházat évszakok
szerint meghatározott viseletelemei – a polár dzseki nyári
és õszi-tavaszi ruházathoz és a pulóver téli ruházathoz tör-
ténõ viselése, továbbá a lábbeli kivételével – más évszak
ruházatával együtt nem viselhetõk. Két fõs vagy csoport-
szolgálatban az egységes viseletelemek kötelezõek.

(13) Az egyenruházati cikkek bármilyen megváltoztatá-
sa vagy átalakítása tilos.

(14) Az egyenruhán az egyenruházati jelzéseken és a
szolgálati jelvényen kívül más jelvény nem viselhetõ.

(15) Az egyenruha viselésekor nyíltan csak a rendszere-
sített kiegészítõ szolgálati felszerelés hordható. Az egyes
kiegészítõ szolgálati felszerelések megnevezését, alapellá-
tási normáját és elõírt színét az 1. számú függelék tartal-
mazza.

(16) Az egyenruhához csak a rendszeresített védõruhá-
zat viselhetõ. Az egyes védõruházati viseletelemek meg-
nevezését, alapellátási normáját és elõírt színét az 1. számú
függelék tartalmazza.

(17) Az egyenruhaként már nem alkalmas, de még hasz-
nálható ruházati cikkeket a természetvédelmi õr az egyen-
ruházati jelzések levétele után szolgálatban, a (3) bekez-
désben foglaltak figyelembevételével szolgálati munkaru-
haként viselheti. A már nem használható ruházati cikkeket
selejtezni kell.

(18) Az egyenruha viseléséért, a megfelelõ öltözködé-
sért és megjelenésért a természetvédelmi õr és közvetlen
szolgálati felettese a felelõs.

(19) A ruházattal a természetvédelmi õrök mind
mennyiségi, mind pedig minõségi tekintetben bármikor el-
számoltathatók.

(20) A közszolgálati jogviszony nyugellátásra szerzett
jogosultság miatti felmentéssel történõ megszûnése után
megtartott ruházat csak az egyenruházati jelzések nélkül
viselhetõ.

(21) Az egyenruha-viselés szabályainak betartását álla-
mi természetvédelmi õr esetében az igazgató, az igazgató-
sági õrszolgálat-vezetõ és a természetvédelmi õr közvetlen
szolgálati felettese, önkormányzati természetvédelmi õr
esetében az önkormányzati õrszolgálat-vezetõ vagy a köz-
vetlen irányítást ellátó jegyzõ, valamennyi természetvé-
delmi õr esetében pedig a Minisztérium erre feljogosított
köztisztviselõje ellenõrzi.
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1. számú függelék

A természetvédelmi õrök egyenruházata, alapellátási norma

Sor-
szám

Megnevezés Irányszín
Alapellátási norma Elvi kihordási

idõalapnorma kieg. norma

I. Terepi szolgálati egyenruha

A) Téli viseletelemek

1. Téli kabát P-561 U 1 db 36 hó

2. Polár dzseki egyben téli kabát bélés P-561 U 1 db 36 hó

3. Téli nadrág P-561 U 2 db 24 hó

4. Vízhatlan téli nadrág P-561 U 1 db 24 hó

5. Téli mellény (polár) P-561 U 1 db 36 hó

6. Téli ing P-562 U 2 db 24 hó

7. Téli sapka P-561 U 1 db 36 hó

8. Sál zöld 1 db 36 hó

9. Kesztyû barna 1 db 36 hó

10. Téli zokni zöld 3 pár 12 hó

11. Bakancs barna 1 pár 36 hó

B) Nyári és õszi-tavaszi viseletelemek

1. Nyári-õszi-tavaszi nadrág P-561 U 3 db 18 hó

2. Õszi-tavaszi mellény P-561 U 1 db 24 hó

3. Pulóver P-561 U 1 db 36 hó

4. Hosszú ujjú ing P-562 U 2 db 24 hó

5. Rövid ujjú ing P-562 U 2 db 24 hó

6. Póló P-562 U 2 db 24 hó

7. Nyári-õszi-tavaszi sapka P-561 U 1 db 36 hó

8. Zokni zöld 5 pár 12 hó

9. Átmeneti cipõ barna 1 pár 36 hó

10. Félcipõ barna 1 pár 36 hó

C) További viseletelemek

1. Rövid nadrág P-561 U 1 db 36 hó

2. Nyakkendõ zöld 1 db 36 hó

3. Derékszíj – 40 mm széles barna 1 db 36 hó

4. Öv – 30 mm széles barna 1 db 36 hó

D) Védõruházat

1. Polár aláöltözet (felsõ és alsó) zöld 1 db

2. Esõruházat zöld 1 db

3. Gumicsizma zöld 1 db

1670 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 11. szám



Sor-
szám

Megnevezés Irányszín
Alapellátási norma Elvi kihordási

idõalapnorma kieg. norma

4. Kamásli zöld 1 db

E) Kiegészítõ szolgálati felszerelések

1. Szolgálati oldaltáska barna 1 db

2. Szolgálati hátizsák zöld 1 db

3. Taktikai öv zöld 1 db

4. Fegyvertok (övtok) zöld 1 db

5. Fegyvertok (combtok) zöld 1 db

6. Tártok zöld 1 db

7. Bilincs tok zöld 1 db

8. Gázspray tok zöld 1 db

9. Irattartó övtáska zöld 1 db

II. Társasági egyenruha

A) Férfi viseletelemek

1. Öltöny (zakó, pantalló és mellény) zöld 1 db 48 hó

2. Téli kabát zöld 1 db 48 hó

3. Hosszú ujjú ing homok 2 db 24 hó

4. Rövid ujjú ing homok 2 db 24 hó

5. Kalap zöld 1 db 48 hó

6. Nyakkendõ zöld 1 db 48 hó

7. Sál zöld 1 db 48 hó

8. Kesztyû barna 1 pár 48 hó

9. Zokni zöld 3 pár 12 hó

10. Öv barna 1 db 48 hó

11. Félcipõ barna 1 pár 36 hó

B) Nõi viseletelemek

1. Kosztüm (blézer és szoknya) zöld 1 db 48 hó

2. Téli kabát zöld 1 db 48 hó

3. Hosszú ujjú blúz homok 2 db 24 hó

4. Rövid ujjú blúz homok 2 db 24 hó

5. Kalap zöld 1 db 48 hó

6. Nyakkendõ zöld 1 db 48 hó

7. Sál zöld 1 db 48 hó

8. Kesztyû barna 1 pár 48 hó

9. Öv barna 1 db 48 hó

10. Félcipõ barna 1 pár 36 hó
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2. számú függelék

A természetvédelmi õri egyenruházat meghatározó
viseletelemeinek leírása

I. Terepi szolgálati egyenruha

A) Téli viseletelemek

(1) Téli kabát

A szolgálati téli kabát 5/8-os, húzózárral záródó, álló-
galléros viseletelem, vállerõsítõ duplummal és húzózárral
rögzített kapucnival. Elöl 4 zsebes megoldású: a két mell-
zseb kisebb, rátett, a két alsó zseb nagyobb, kétfunkciós,
mindegyik aszimmetrikus ötszög alakú, tépõzárral záródó
zsebfedõvel (a továbbiakban: aszimmetrikus zsebfedõ). A
kabát derékrésze zsinórral húzott, bevarrott ujja állítható
kézelõvel záródik. A bélésen 3 zseb található, baloldalt hú-
zózáras belsõ zseb, jobboldalt mobiltelefonzseb, alul ka-
pucnizseb.

(2) Polár dzseki

A polár dzseki lehajtható állógalléros, eleje húzózárral
záródik. Aljabõsége zsinórral állítható, vállán vállerõsítõ
rátét található. Elején a két alsó zseb húzózárral záródik. A
bal oldalán aszimmetrikus zsebfedõvel záródó mellzseb
található, ami egyben belsõ zseb is. Bevarrott ujja állítható
kézelõvel záródik.

(3) Téli nadrág

A téli nadrág svédzsebes, térdfolttal és fenékfolttal. A
jobb nadrágszáron aszimmetrikus zsebfedõvel záródó ol-
dalzseb található. Háta fartoldással, jobboldalt legombol-
ható (ill. lepatentolható) farzsebbel készül. A derékpánton
övbújtatók vannak, eleje húzózárral záródik. A kétféle téli
nadrág formai kialakítása azonos, csak alapanyagukban
térnek el.

(4) Téli mellény

A téli mellény lehajtható állógalléros, eleje húzózárral
záródik. Aljabõsége zsinórral állítható, vállán vállerõsítõ
rátét található. Elején 2 alsó zseb húzózárral záródik. A bal
oldalán aszimmetrikus zsebfedõvel záródó mellzseb talál-
ható, ami egyben belsõ zseb is.

(5) Téli ing

Gombolással záródó, fekvõgalléros, gombolható váll-
pántos ing, két foltzsebbel, amelyek aszimmetrikus zseb-
fedõvel záródnak. A bevarrott ujj alja kézelõpántba befo-
gott.

(6) Téli sapka

A téli viselésre szolgáló sapka bélelt, hétrészes fejbõl,
sildbõl és pánttal rögzíthetõ, lehajtható fülvédõbõl áll.

B) Nyári és õszi-tavaszi viseletelemek

(1) Nyári-õszi-tavaszi nadrág
Formai kialakítása a téli nadrágéhoz hasonló, de fenék-

folt nélküli és eltérõ alapanyagból készül.

(2) Õszi-tavaszi mellény
A bélelt õszi-tavaszi mellény eleje húzózárral záródik,

nyaki része „V” kivágású. Elején 4 zsebes megoldású: a
2 rátett mellzseb aszimmetrikus zsebfedõvel záródik, a
2 alsó zseb zsebléccel kialakított bevágott típusú. Háta al-
ján teljes szélességben – két oldalról húzózárral záródó –
zseb került kialakításra. A bélésen 2 zseb található: balol-
dalt húzózáras belsõ zseb, jobboldalt mobiltelefonzseb.

(3) Pulóver
A kötött pulóver kerek nyakkivágású. Vállán vállrátét

és legombolható vállpánt, az ujján könyökfolt található.
Bal elején mellmagasságban legombolható aszimmetrikus
zsebfedõvel záródó foltzseb, jobb elején a zsebfedõvel egy
magasságban téglalap alakú rátét van.

(4) Hosszú ujjú ing
A hosszú ujjú ing kialakítása azonos a téli ingével.

(5) Rövid ujjú ing
A rövid ujjú ing formai kialakítása azonos a hosszú ujjú

ingével, de hajtókával készülõ rövid ujjas megoldású.

(6) Póló
A rövid ujjú póló kerek nyakkivágású változatának

eleje mellvonal magasságában vízszintes szabásvonallal
tagolt, galléros változatának nyakkivágása három gomb-
bal záródik.

(7) Nyári-õszi-tavaszi sapka
A sapka hétrészes fejbõl és sildbõl áll, béleletlen, hátul

bõségszabályozó pánttal.

II. Társasági egyenruha

A) Férfi viseletelemek

(1) Társasági öltöny
a) Zakó
A 3 gombbal záródó zakó kihajtós fekvõgallérral kiala-

kított fazonú, elöl 3 rátett zsebbel. A baloldalt elhelyezett
kisebb mellzseb és a nagyobb alsó zsebek aszimmetrikus
zsebfedõvel záródnak. A bevarrott ujj alja hasítékos és
3 gombbal díszített. A hát alja középen hasítékkal készül.
A zakó bélelt, két hagyományos belsõ zsebbel.

b) Pantalló
A hagyományos fazonú, felhajtó nélküli svédzsebes,

1 bõséghajtással és 1 gombolható farzsebbel.
c) Mellény
A társasági mellény eleje „V” kivágású, 2 zsebléces

zsebbel készül. A hátán két oldalt szorítópánttal állítható a
bõsége.
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(2) Téli kabát
A társasági téli kabát 5/8-os hosszúságú, fekvõgalléros,

húzózárral és gombolással záródik. Eleje szabásvonallal,
2 ferde bevágott felsõ zsebbel és 2 fúvókás, kétfunkciós,
aszimmetrikus zsebfedõvel záródó rávarrt alsó zsebbel,
valamint a szabásvonalba baloldalt elhelyezett szolgálati-
jelvény-legomboló pánttal kialakított. Bevarrott ujjú,
amely gombolható kézelõvel végzõdik. A bélésen 2 zseb
található: baloldalt húzózáras belsõ zseb, jobboldalt mo-
biltelefonzseb.

(3)–(4) Hosszú és rövid ujjú ing
Gombolással záródó, fekvõgalléros, gombolható váll-

pántos ing, két rátett zsebbel, amelyek aszimmetrikus
zsebfedõvel záródnak. A hosszú ujjú ing bevarrott ujjának
alja kézelõpántba befogott, a rövid ujjú ing hajtókás ujjal
készül.

(5) Kalap
Hagyományos, 4,5 cm-es karimájú kalap zsinórdíszítés-

sel, melyet bal oldalon a Természetvédelmi Õrszolgálat
szolgálati jelvénye szerinti hármas szimbólumot tartalma-
zó fém jelvény díszít.

B) Nõi viseletelemek

(1) Kosztüm
a) Blézer
Az elején 3 gombbal záródó karcsúsított blézer, fekvõ-

gallérral kialakított kihajtós fazonú. A mellrészen balol-
dalt aszimmetrikus zsebfedõ van (hamis zseb), az alsó be-
vágott zsebek aszimmetrikus zsebfedõvel záródnak. A be-
varrott ujj alja hasítékos és 3 gombbal díszített. A hát alja
középen hasítékkal készül.

b) Szoknya
Térdet takaró, derékpántba fogott, egyenes vonalú, bé-

lelt alj, amely hátul kisméretû lépéshasítékkal készül.

(2) Téli kabát
A nõi társasági téli kabát 5/8-os hosszúságú, fekvõgallé-

ros, húzózárral és gombolással záródik. Eleje szabásvonal-
lal, 2 ferde bevágott felsõ zsebbel és 2 fúvókás, kétfunkci-
ós, aszimmetrikus zsebfedõvel záródó rávarrt alsó zsebbel,
valamint a szabásvonalba baloldalt elhelyezett szolgálati-
jelvény-legomboló pánttal kialakított. A kabát derékré-
szen húzható és bevarrott ujjú, amelynek alja gumírozással
van befogva. A bélésen 2 zseb található: baloldalt húzózá-
ras belsõ zseb, jobboldalt mobiltelefonzseb.

(3)–(4) Hosszú és rövid ujjú blúz
Gombolással záródó, fekvõgalléros, enyhén karcsúsí-

tott blúz, két rátett zsebbel, amelyek aszimmetrikus zseb-
fedõvel záródnak. A hosszú ujjú blúz bevarrott ujjának alja
kézelõpántba befogott, a rövid ujjú blúz hajtókás ujjal
készül.

(5) Kalap
A nõi kalap formai kialakítása megegyezik a férfi kala-

péval.

3. számú függelék

Természetvédelmi õri egyenruházati jelzések

ÁLLAMI TERMÉSZETVÉDELMI ÕR

Az állami természetvédelmi õr egyenruházati jelzései
(testületi jelzései) a karjelvény, a sapkajelvény, az alkal-
mazó nemzeti park igazgatóság megnevezését tartalmazó
állományjelzõ, a szolgálati beosztásjelzés és a szakmai jel-
vény.

A karjelvény leírása

A kör alakú karjelvény szövött anyagból készül, 80 mm
átmérõvel. A zöld alapszínû jelvény keretét a fekete színû
felvarrószegélyen belüli, 2 mm széles, aranysárga színû
szegély képezi . A szegélyen belül körben a
„TERMÉSZETVÉDELMI ÕRSZOLGÁLAT” szövegû,
aranysárga színû felirat látható, melynek 8 mm betûma-
gasságú két szavát 1-1 stilizált pilisilen-virág választja el
egymástól. A feliraton belül a természetvédelmi õrszolgá-
lat hármas szimbóluma látható. Ez hátsó síkban lévõ,
0,8 mm vastag aranysárga szegéllyel mintázott, fehér
színû, 38 mm széles és 40 mm magasságú pajzsot tartal-
maz, középsõ síkban 30 mm átmérõvel és 0,8 mm vastag
aranysárga színû szegéllyel a természetvédelem jelképét
ábrázolja, elsõ síkjában pedig a természetvédelem jelképé-
vel alulról részben fedésben levõ, 20 mm magasságú ma-
gyar köztársasági címer látható. A természetvédelem jel-
képe fehér színû, jobbra repülõ nagykócsag, kör alakú ég-
színkék mezõben.

A sapkajelvény leírása

A fekvõ ellipszis alakú sapkajelvény szövött anyagból
készül, 45 mm vízszintes és 35 mm függõleges átmérõvel.
A zöld alapszínû jelvény keretét a fekete színû felvarrósze-
gélyen belüli, 1 mm széles aranysárga színû szegély képe-
zi. A szegélyen belül körben a „TERMÉSZETVÉDELMI
ÕRSZOLGÁLAT” szövegû, aranysárga színû felirat lát-
ható, amelynek 3 mm betûmagasságú két szavát 1-1 stili-
zált pilisilen-virág választja el egymástól. A feliraton belül
a természetvédelmi õrszolgálat hármas szimbóluma látha-
tó. Ez hátsó síkban lévõ, 0,5 mm vastag aranysárga sze-
géllyel mintázott, fehér színû, 15 mm széles és 16 mm ma-
gasságú pajzsot tartalmaz, középsõ síkban 12 mm átmérõ-
vel és 0,5 mm vastag aranysárga színû szegéllyel a termé-
szetvédelem jelképét ábrázolja, elsõ síkjában pedig a ter-
mészetvédelem jelképével alulról részben fedésben levõ,
8 mm magasságú magyar köztársasági címer látható.
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A nemzeti park igazgatósági állományjelzõ leírása

A nemzeti park igazgatósági állományjelzõ 24×90 mm
méretû, fekvõ téglalap alakú, zöld alapszínû, szövött
anyagból készült lap, melynek fekete színû felvarrószegé-
lyen belüli keretét 1 mm széles, aranysárga színû szegély
képezi. A lapon két sorba foglalva a nemzeti park igazga-
tóság megnevezése szerepel, 4 mm betûmagasságú, arany-
sárga színû felirattal.

A szolgálati beosztásjelzés leírása

A szolgálati beosztásjelzés 24×85 mm méretû, fekvõ
téglalap alakú, zöld alapszínû, szövött anyagból készült
lap, melynek fekete színû felvarrószegélyen belüli keretét
1 mm széles, aranysárga színû szegély képezi. A szolgálati
beosztásokat 10 mm és 20 mm széles aranysárga sávok je-
lölik a következõként:

természetvédelmi területõr: egy 10 mm széles aranysár-
ga sáv,

természetvédelmi õrkerület-vezetõ: két 10 mm széles
aranysárga sáv,

természetvédelmi területfelügyelõ: három 10 mm széles
aranysárga sáv,

természetvédelmi tájegységvezetõ: egy 20 mm széles és
egy 10 mm széles aranysárga sáv,

természetvédelmi õrszolgálatvezetõ-helyettes: egy
20 mm széles és két 10 mm széles aranysárga sáv,

természetvédelmi õrszolgálat-vezetõ: egy 20 mm széles
és három 10 mm széles aranysárga sáv.

A lapon baloldalt 12 mm átmérõvel a természetvédelem
jelképe látható, amely az elsõ három szolgálati beosztásnál
a zöld alapon, a következõ három szolgálati beosztásnál
pedig a 20 mm széles aranysárga sávban van elhelyezve.

A szakmai jelvény leírása

A szakmai jelvény 18×90 mm méretû, lekerekített végû
fekvõ téglalap alakú, zöld alapszínû, szövött anyagból ké-
szült lap, melynek fekete színû felvarrószegélyen belüli
keretét 1 mm széles, aranysárga színû szegély képezi. A
jelvény közepén 14 mm magasságú magyar köztársasági
címer található, baloldalt 14 mm átmérõvel és 0,5 mm vas-
tagságú aranysárga szegéllyel a természetvédelem jelképe,
jobb oldalon stilizált pilisilen-virág látható. A köztársasági
címer és a természetvédelem jelképe, valamint a köztársa-
sági címer és a pilisilen-virág között stilizált leveles szár
látható.

ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETVÉDELMI ÕR

Az önkormányzati természetvédelmi õr egységesített
egyenruházati jelzései a karjelvény, a sapkajelvény, a szol-

gálati beosztásjelzés és a szakmai jelvény. A szakmai jel-
vény az állami természetvédelmi õrével azonos.

A karjelvény leírása

A kör alakú karjelvény szövött anyagból készül, 80 mm
átmérõvel. A zöld alapszínû jelvény keretét a fekete színû
felvarrószegélyen belüli, 2 mm széles, aranysárga színû
szegély képezi. A szegélyen belül körben az
„ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETVÉDELEM” szö-
vegû, aranysárga színû felirat látható. A feliraton belül a
természetvédelmi õrszolgálat hármas szimbóluma látható.
Ez hátsó síkban lévõ, 0,8 mm vastag, aranysárga szegéllyel
mintázott, fehér színû, 38 mm széles és 40 mm magasságú
pajzsot tartalmaz, középsõ síkban 30 mm átmérõvel és
0,8 mm vastag, aranysárga színû szegéllyel a természetvé-
delem jelképét ábrázolja, elsõ síkjában pedig a természet-
védelem jelképével alulról részben fedésben levõ, 20 mm
magasságú magyar köztársasági címer látható. A termé-
szetvédelem jelképe fehér színû, jobbra repülõ nagykó-
csag, kör alakú égszínkék mezõben.

A sapkajelvény leírása

A fekvõ ellipszis alakú sapkajelvény szövött anyagból
készül, 45 mm vízszintes és 35 mm függõleges átmérõvel.
A zöld alapszínû jelvény keretét a fekete színû felvarrósze-
gélyen belüli, 1 mm széles, aranysárga színû szegély képe-
zi. A szegélyen belül körben az „ÖNKORMÁNYZATI
TERMÉSZETVÉDELEM” szövegû, aranysárga színû fel-
irat látható. A feliraton belül a természetvédelmi õrszolgá-
lat hármas szimbóluma látható. Ez hátsó síkban lévõ,
0,5 mm vastag aranysárga szegéllyel mintázott, fehér
színû, 15 mm széles és 16 mm magasságú pajzsot tartal-
maz, középsõ síkban 12 mm átmérõvel és 0,5 mm vastag,
aranysárga színû szegéllyel a természetvédelem jelképét
ábrázolja, elsõ síkjában pedig a természetvédelem jelképé-
vel alulról részben fedésben levõ, 8 mm magasságú ma-
gyar köztársasági címer látható.

A szolgálati beosztásjelzés leírása

A szolgálati beosztásjelzés 24×85 mm méretû, fekvõ
téglalap alakú, zöld alapszínû, szövött anyagból készült
lap, melynek fekete színû felvarrószegélyen belüli keretét
1 mm széles, égszínkék színû szegély képezi. A lapon bal-
oldalt 12 mm átmérõvel a természetvédelem jelképe látha-
tó, a szolgálati beosztásokat 10 mm széles égszínkék sá-
vok jelölik. A beosztások jelzése a következõ:

önkormányzati természetvédelmi õr középfokú végzett-
séggel: egy 10 mm széles égszínkék sáv,
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önkormányzati természetvédelmi õr felsõfokú végzett-
séggel: két 10 mm széles égszínkék sáv,

önkormányzati természetvédelmi õrszolgálat-vezetõ:
három 10 mm széles égszínkék sáv.

AZ EGYENRUHAGOMB LEÍRÁSA

Az állami és az önkormányzati természetvédelmi õr
egyenruházatának felsõ viseletelemein alkalmazott egyen-
ruhagomb olajzöld színû, mûanyagból készült, sajtolt fü-
les gomb. A nagyméretû gomb átmérõje 20 mm, amely a
3 mm-es peremen belüli, 14 mm átmérõjû, enyhén dombo-
rított felületén jobbra repülõ nagykócsagot ábrázol. A kis-
méretû gomb átmérõje 15 mm, pereme 2 mm-es, jobbra re-
pülõ nagykócsagot ábrázoló enyhén domborított felületé-
nek átmérõje 9 mm.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
42/2006. (X. 6.) KvVM

rendelete
az egyes tevékenységek és berendezések illékony

szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló
10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében, vala-
mint 110. §-a (8) bekezdésének d), j) és m) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szer-
ves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001.
(IV. 19.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a (5) be-
kezdésének utolsó mondata helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„A végrehajtási határidõket tartalmazó intézkedési terv
elkészítésének határideje 2007. április 30.”

2. §

Az R. 10. §-a (6) és (7) bekezdésének helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(6) A környezetvédelmi hatóság az engedély alapján
mûködõ berendezés üzemeltetõjét felmenti a 4. § (1) be-
kezdésben meghatározott kötelezettségek alól, ha a külön
jogszabályban elõírt légszennyezettségi határértékek be-
tartása mellett más, az elérhetõ legjobb technikának meg-
felelõ módon ér el legalább akkora kibocsátáscsökkenést,
mint amennyit a 4. § (1) bekezdésben elõírt határértékek
betartásával elérne.

(7) Ez a rendelet – a levegõ védelmével kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rende-
lettel és a hulladékok égetésének mûszaki követelményei-
rõl, mûködési feltételeirõl és a hulladékégetés technológi-
ai kibocsátási határértékeirõl szóló 3/2002. (II. 22.) KöM
rendelettel együtt – a szerves oldószerek egyes tevékeny-
ségeknél és berendezésekben történõ felhasználása során
keletkezõ illékony szerves vegyületek kibocsátásának kor-
látozásáról szóló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. §

Az R. 2.1. számú mellékletének alcímét követõ meg-
jegyzésben a „Kibocsátási határérték: véggáz égetésnél a
száraz véggáz 5%-os oxigéntartalmára, 273 K hõmérsék-
letre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik” rendelkezés he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„Kibocsátási határérték: véggáz égetésénél a fizikai
normál állapotú (273,15 K hõmérsékletû és 101,3 kPa nyo-
mású) száraz véggázra vonatkoztatva.”

4. §

Ez a rendelet a szerves oldószerek egyes tevékenysé-
geknél és berendezésekben történõ felhasználása során ke-
letkezõ illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlá-
tozásáról szóló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi
irányelv 2. cikke 11. pontjának, valamint 5. cikke (3) be-
kezdése a) pontjának és (6) bekezdésének való megfelelést
szolgálja.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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A gazdasági és közlekedési miniszter,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

valamint a pénzügyminiszter
68/2006. (IX. 27.) GKM–KvVM–PM

együttes rendelete
az egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok

kéntartalmának csökkentésérõl szóló
17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet

módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének m) és
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a lakosság
egészségének védelme és a környezetnek a kén-dioxid
emisszió által okozott károsodástól való megóvása érdeké-
ben a következõket rendeljük el:

1. §

Az egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kéntar-
talmának csökkentésérõl szóló 17/2003. (IV. 4.)
GKM–KvVM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A rendelet elõírásait a kõolaj-feldolgozó ipar-
ban feldolgozandó folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kivé-
telével

a) a folyékony tüzelõ- és fûtõanyagokra, és
b) a tengeri hajózásban használatos üzemanyagokra

kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya
a) a mintavételezõ szervezetre, és
b) a forgalmazóra terjed ki.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A rendelet alkalmazásában:
a) fûtõolaj: kõolaj eredetû folyékony fûtõanyag – kivé-

ve a tengeri hajózásban használatos üzemanyago-
kat –, amelynek a 2031/2001/EK bizottsági rendelettel
módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2002. január
1-jén hatályos 1. mellékletében meghatározott Kombi-
nált Nomenklatúrával (a továbbiakban: Kombinált
Nomenklatúra) megegyezõ tartalmú vámtarifaszáma
2710 1951–2710 1969, vagy olyan kõolaj eredetû folyé-
kony fûtõanyag, amelynek az MSZ EN ISO 3405 szerinti
– vagy azzal egyenértékû más megoldással történõ – vizs-
gálata során kevesebb, mint 65% (V/V)-a desztillál át
250 °C hõmérsékleten,

b) tüzelõolaj: kõolaj eredetû folyékony tüzelõ-
anyag – kivéve a tengeri hajózásban használatos üzem-
anyagokat –, amelynek a Kombinált Nomenklatúrával
megegyezõ tartalmú vámtarifaszáma 2710 19 25,
2710 19 29, 2710 19 45 vagy 2710 19 49, vagy olyan kõ-

olaj eredetû folyékony tüzelõanyag, amelyet mind az elpá-
rologtatós, mind a kényszerporlasztásos égetõ berendezé-
sekben hõ fejlesztésre használnak fel, és az
MSZ EN ISO 3405 szerinti – vagy azzal egyenértékû más
megoldással történõ – vizsgálata során legalább 85%
(V/V)-a desztillál át 350 °C hõmérsékleten,

c) tengeri hajózásban használatos üzemanyag: ásvány-
olaj eredetû folyékony üzemanyag, amelyet tengeri hajón
használnak fel, illetve amelyet tengeri hajón történõ fel-
használásra szánnak, beleértve az ISO 8217 szerinti üzem-
anyagokat is,

ca) hajózási gázolaj: tengeri hajózásban használatos
üzemanyag, amelynek viszkozitása vagy sûrûsége az
ISO 8217 I. sz. táblázatában szereplõ DMB és DMC foko-
zatokra meghatározott tartományba esik,

cb) tengeri hajózásban használatos fûtõolaj: tengeri
hajózásban használatos üzemanyag, amelynek viszkozitá-
sa vagy sûrûsége az ISO 8217 I. sz. táblázatában szereplõ
DMX és DMA fokozatokra meghatározott tartományba
esik,

d) MARPOL: a 2001. évi X. törvénnyel kihirdetett, a
hajókról történõ szennyezés megelõzésérõl szóló 1973.
évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi
jegyzõkönyv,

e) a MARPOL VI. melléklete: az 1997. évi jegyzõkönyv
által a MARPOL-hoz csatolt, „Rendelkezések a hajókról
történõ levegõszennyezés megelõzése érdekében” címû
melléklet,

f) az SOx kibocsátás-szabályozási területei: az ENSZ
Nemzetközi Tengerészeti Szervezete (a továbbiakban:
IMO) által a MARPOL VI. mellékletében ilyennek minõ-
sített tengerszakaszok,

g) személyhajó: a 12-nél több utast szállító hajó, ahol
utasnak minõsül minden személy, kivéve:

ga) a hajó parancsnokát, a személyzet tagjait, illetve
olyan személyeket, akiket a hajó gazdasági tevékenységé-
nek megfelelõen valamilyen minõségben a hajó fedélzetén
foglalkoztatnak vagy alkalmaznak, valamint

gb) az egyévesnél fiatalabb korú csecsemõt,
h) rendszeres szolgáltatás: személyhajóval végzett

szolgáltatás, mely során a személyhajó két vagy több kikö-
tõ között rendszeres forgalmat bonyolít le, vagy utakat tesz
meg adott kikötõbõl kiindulva és ugyanoda visszatérve,
közbensõ kikötés nélkül

ha) közzétett menetrend szerint, vagy
hb) olyan rendszeres vagy gyakori átkeléssel, hogy az

közzétett menetrend szerinti közlekedésnek tekinthetõ,
i) hadihajó: valamely állam fegyveres erõihez tartozó

hajó, amely az adott állam hadihajóinak külsõ megkülön-
böztetõ jelzését viseli, az adott állam kormánya által meg-
felelõ megbízással ellátott parancsnok irányítása alatt áll,
és neve szerepel a megfelelõ szolgálati jegyzéken vagy az-
zal egyenértékû nyilvántartásban, továbbá függelmileg a
reguláris fegyveres erõk irányítása alá tartozik,

j) kikötõben tartózkodó hajó: az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban részes állam (a további-
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akban: EGT-állam) kikötõjében tartózkodó hajó, amelyet
a berakodás, kirakodás, valamint az utasok ki- és beszállá-
sa idejére biztonságosan kikötnek, beleértve azt az idõt is,
amelyet nem a rakományhoz kapcsolódó mûveletekkel
töltenek,

k) belvízi hajó: nyilvántartásba vételre kötelezett, bel-
vízi utakon közlekedõ úszólétesítmény, amely a belvízi
utakon közlekedõ úszólétesítmények hajózásra alkalmas-
sága és megfelelõsége feltételeirõl, az üzemképesség vizs-
gálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM
rendelet hatálya alá tartozik, valamint rendelkezik közös-
ségi belvízi tanúsítvánnyal és a Rajnai Hajózási Egyez-
mény szerinti tanúsítvánnyal,

l) forgalomba hozatal: tengeri hajózásban a hajón
üzemanyagként történõ felhasználásra szánt üzemanyag-
nak az EGT-államok által harmadik személyek részére tör-
ténõ szállítása vagy rendelkezésre bocsátása fizetés ellené-
ben vagy térítésmentesen. Nem tartozik ide a tengeri hajó-
zásban használatos tüzelõ- és üzemanyag exportra történõ
értékesítése vagy ilyen célú rendelkezésre bocsátása a tar-
tályhajók rakterében,

m) kibocsátás-csökkentési technológia: égéstermék-
nek a légszennyezõ anyagoktól való megtisztítására szol-
gáló rendszer, vagy bármilyen más ellenõrizhetõ és jog-
szabályban meghatározott mûszaki módszer,

n) mintavételezõ szervezet: a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium által pályázat alapján mintavételezéssel,
elemzéssel és adatszolgáltatással megbízott szervezet,

o) forgalmazó: tüzelõ- és fûtõolajat, valamint tengeri
hajózásban használatos üzemanyagot értékesítõ gazdál-
kodó szervezet,

p) hajózási hatóság: Központi Közlekedési Felügyelet.”

3. §

Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) E rendelet elõírásaitól eltérõ kéntartalmú fûtõolaj
az illetékes környezetvédelmi hatóságok által történõ fo-
lyamatos ellenõrzés mellett felhasználható

a) olyan égetõ berendezésekben, amelyekre az
50 MWth és annál nagyobb névleges bemenõ hõteljesítmé-
nyû tüzelõberendezések mûködési feltételeirõl és lég-
szennyezõ anyagainak kibocsátási határértékeirõl szóló
10/2003. (VII. 11.) KvVM rendeletben foglalt légszennye-
zõ anyag kibocsátási határértékek teljesülnek,

b) olyan égetõ berendezésekben, amelyekre 2008. ja-
nuár 1-jét követõen az 50 MWth és annál nagyobb névleges
bemenõ hõteljesítményû tüzelõberendezések mûködési
feltételeirõl és légszennyezõ anyagainak kibocsátási határ-
értékeirõl szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendeletben
foglalt légszennyezõ anyag kibocsátási határértékek telje-
sülnek,

c) olyan egyéb égetõ berendezésekben – kivéve az a) és
b) pont hatálya alá esõ égetõ berendezéseket –, amelyeknél

a kén-dioxid emisszió havi átlaga 1700 mg/Nm3 alatt van a
füstgáz 3% (V/V)-os oxigéntartalma mellett, száraz álla-
potban mérve,

d) a kõolaj-feldolgozókban történõ elégetésre, ha a
kén-dioxid emisszió havi átlaga a feldolgozó valamennyi
üzemében (a térfogatáramok szerint súlyozottan) átlag
1700 mg/Nm3 alatt van – kivéve az a) és b) pont hatálya alá
esõ égetõ berendezéseket – függetlenül a felhasznált folyé-
kony fûtõanyagtól vagy fûtõanyag-kombinációtól.”

4. §

Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Tengeri hajózásban használatos üzemanyag

SOx kibocsátás-szabályozási területen fekvõ, kizárólagos
gazdasági övezetben és környezetszennyezés-ellenõrzési
területen

a) a MARPOL VI. melléklete 14. rendelkezése (3) be-
kezdésének a) pontjában meghatározott balti-tengeri kör-
zetben 2006. augusztus 11-tõl kezdõdõen,

b) az Északi-tengeren az IMO által történõ kijelölést
követõ 12 hónap vagy 2007. augusztus 11. közül a korábbi
idõpontot követõen,

c) az IMO által a MARPOL VI. melléklete 14. rendel-
kezése (3) bekezdésének b) pontja alapján a továbbiakban
SOx kibocsátás-szabályozási területnek kijelölt bármely
tengerszakaszon, beleértve a kikötõket, a kijelölés hatály-
balépését követõ 12 hónap eltelte után,

akkor hozható forgalomba, illetve használható fel ha-
jón, ha kéntartalma legfeljebb 1,5 m/m %.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtásáért a for-
galomba hozatal tekintetében az üzemanyag-forgalmazó,
a felhasználás tekintetében a magyar lajstromban nyilván-
tartott tengeri hajó üzemeltetõje, illetve parancsnoka felel.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott idõ-
ponttól kezdõdõen kizárólagos gazdasági övezetben és ki-
bocsátás-szabályozási területen levõ közösségi kikötõbe
irányuló vagy onnan kiinduló, rendszeres szolgáltatást
nyújtó személyhajó számára olyan tengeri hajózásban
használatos üzemanyag hozható forgalomba, amelynek
kéntartalma legfeljebb 1,5 m/m %.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott idõ-
ponttól kezdõdõen a magyar lajstromban nyilvántartott
tengeri hajó parancsnoka gondoskodik a hajónaplónak
e rendeletben elõírtak szerinti pontos vezetésérõl, beleért-
ve az üzemanyagcsere mûveletekrõl szóló bejegyzéseket.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott idõ-
ponttól kezdõdõen és a MARPOL VI. mellékletének
18. rendelkezésével összhangban a mintavételezésre kije-
lölt szervezet:

a) nyilvántartást vezet a tengeri hajózásban használatos
üzemanyag Magyar Köztársaságban bejegyzett forgalma-
zójáról,

b) biztosítja, hogy valamennyi, az a) pontban meghatá-
rozott üzemanyag-forgalmazó társaság az általa forgalma-
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zott tengeri hajózásban használatos üzemanyag kéntartal-
mát a tartálytér szállítójegyével vagy a termék minõségi
bizonyítványával dokumentálja, és mellékeljen az üzem-
anyagot vételezõ hajó képviselõje által aláírt, lepecsételt
mintát,

c) azon dokumentumok egyidejû csatolásával, amelyek
alapján megállapította, hogy a forgalmazó nem megfelelõ
minõségû tengeri hajózásban használatos üzemanyagot
hozott forgalomba, kezdeményezi, hogy a területi fo-
gyasztóvédelmi felügyelõség eljárjon a nem megfelelõ mi-
nõségû tengeri hajózásban használatos üzemanyag forgal-
mazójával szemben,

d) azon dokumentumok egyidejû csatolásával, ame-
lyek alapján megállapította, hogy a forgalmazó nem meg-
felelõ minõségû tengeri hajózásban használatos üzem-
anyagot hozott forgalomba, kezdeményezi, hogy a területi
fogyasztóvédelmi felügyelõség határozatban kötelezze a
tengeri hajózásban használatos üzemanyag nem megfelelõ
minõségéért felelõs forgalmazót arra, hogy az üzemanyag
megfelelõvé finomításának költségeit viselje.

(6) Az (1) bekezdés a) pontjában említett idõponttól
kezdõdõen hajózási gázolaj akkor hozható forgalomba, ha
kéntartalma legfeljebb 1,5 m/m %.”

5. §

Az R. a következõ 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § (1) Tengeri hajózásban használatos üzemanyag

2010. január 1-jétõl kezdõdõen
a) belvízi hajón, és
b) kikötõben tartózkodó hajón,

akkor használható fel, ha kéntartalma legfeljebb 0,1 m/m %.
(2) A kikötõben tartózkodó hajó legénysége számára

elegendõ idõt kell biztosítani ahhoz, hogy a kikötõbe való
érkezés után, és a továbbindulás elõtt elvégezzék az adott
esetben szükséges üzemanyagcserét. Az üzemanyagcseré-
re fordított idõt a hajónaplóban rögzíteni kell.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni
a) ha a közzétett menetrend szerint a hajó kikötõben

való tartózkodása nem haladja meg a két órát,
b) azon belvízi hajó tekintetében, amely rendelkezik a

2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett „Életbiztonság a ten-
geren” tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt
1978. évi Jegyzõkönyv (,,SOLAS 1974/1978”) mellékle-
tének kihirdetésérõl szóló 35/2001. (X. 12.) KöViM ren-
delet függelékében meghatározott, megfelelõséget tanúsí-
tó bizonyítvánnyal,

c) olyan hajóra, amely a kikötõben való horgonyzás
idejére valamennyi belsõ égésû motorját leállítja, és parti
létesítménybõl származó villamos energiát használ.

(4) Tengeri hajózásban használatos fûtõolaj 2010. janu-
ár 1-jétõl akkor hozható forgalomba, ha kéntartalma leg-
feljebb 0,1 m/m %.”

6. §

Az R. a következõ 3/C. §-sal egészül ki:
„3/C. § (1) A hajózási hatóság – más EGT-állam hatósá-

gaival együttmûködve – hagyja jóvá magyar lobogó alatt
közlekedõ hajón a kibocsátás-csökkentési technológiák
kísérleti alkalmazását. A kísérleti alkalmazás során nem
kötelezõ a 3/A. § és 3/B. §-ban elõírt követelményeknek
megfelelõ tengeri hajózásban használatos üzemanyagok
használata, amennyiben a következõ feltételek teljesül-
nek:

a) a hajózási hatóság legalább 6 hónappal a kísérleti al-
kalmazás megkezdése elõtt írásban értesíti az Európai Bi-
zottságot, és azon EGT-államok illetékes hatóságát, ame-
lyek területén tengeri kikötõ található,

b) a kísérleti alkalmazásra vonatkozó engedély érvé-
nyességi idõtartama nem haladja meg a 18 hónapot,

c) a kísérleti alkalmazásban részt vevõ hajó a kibocsá-
tott égéstermék légszennyezõ anyag tartalmának folyama-
tos ellenõrzésére nem manipulálható berendezéssel ren-
delkezik, és azt a kísérlet teljes idõtartama alatt mûködés-
ben tartja,

d) a kísérletben részt vevõ hajónak legalább olyan mér-
tékû légszennyezés-csökkenést kell elérnie, amely megfe-
lel az e rendeletben meghatározott kéntartalmú üzem-
anyag használata mellett elérhetõ értéknek,

e) a légszennyezés mérséklésére alkalmazott technoló-
gia használatával összefüggésben, a kísérlet folyamán ke-
letkezõ hulladékok kezelése céljából megfelelõ hulladék-
kezelési rendszert alkalmaznak a helyszínen,

f) a kísérlet teljes idõtartamára kiterjedõ hatásvizsgála-
tot végeznek a tengeri környezetre, különösen a zárt kikö-
tõk, horgonyzóhelyek és folyótorkolatok ökoszisztémáira
gyakorolt hatásra vonatkozóan, és

g) a kísérleti alkalmazás lezárását követõ 6 hónapon
belül a kísérlet teljes eredményét az Európai Bizottság ren-
delkezésére bocsátják, továbbá a nyilvánosság számára
hozzáférhetõvé teszik.

(2) A hajó kibocsátás-csökkentési technológiáját a
2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
3. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárásnak megfelelõen
kell jóváhagyni, figyelembe véve

a) az IMO által kidolgozandó iránymutatásokat,
b) az (1) bekezdés szerint végrehajtott kísérlet eredmé-

nyeit,
c) a környezeti hatásokat, beleértve az elérhetõ kibo-

csátás-csökkenést, valamint a zárt kikötõk, horgonyzóhe-
lyek és folyótorkolatok ökoszisztémáira gyakorolt hatást,

d) a monitorozás és a felülvizsgálat megvalósíthatósá-
gát.

(3) A hajózási hatóság az EGT-államokban elfogadott
kibocsátás-szabályozási technológiák használatát jóvá-
hagyja a magyar lobogó alatt közlekedõ hajó számára, il-
letve Magyarország területén lévõ kikötõben, horgonyzó-
helyen és víziutakon tartózkodó nem magyar lobogó alatt
közlekedõ hajó számára.
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(4) A 3/A. § és 3/B. § követelményeit teljesítõ, tengeri
hajózásban használatos, alacsony kéntartalmú üzemanya-
gok használatának alternatívájaként, a hajózási hatóság
engedélyezheti a hajón jóváhagyott kibocsátás-csökkenté-
si technológia alkalmazását, amennyiben a hajó

a) folyamatosan legalább olyan mértékû kibocsá-
tás-csökkenést ér el, mint amely az e rendeletben meghatá-
rozott kéntartalmú üzemanyag használata mellett érhetõ
el, és

b) a kibocsátás mértékét folyamatosan ellenõrzõ beren-
dezéssel van felszerelve, valamint

c) dokumentálja, hogy zárt kikötõben, horgonyzóhe-
lyen és folyótorkolatban történõ tartózkodása folyamán
szennyezõ anyag kibocsátása a kikötõ szerint illetékes ál-
lam hatósága által az IMO részére közölt határérték alatt
marad.”

7. §

(1) Az R. 8/B–8/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„8/B. § (1) A tengeri hajózásban használatos üzemanya-
gok kéntartalmát a mintavételezõ szervezet mintavétele-
zéssel és elemzéssel ellenõrzi.

(2) Az alábbi mintavételi, elemzési és ellenõrzési mód-
szerek bármelyike alkalmazható:

a) mintavétel a hajón történõ elégetésre szánt, tengeri
hajózásban használatos üzemanyagból, annak hajóhoz tör-
ténõ szállítása közben, az IMO iránymutatásainak megfe-
lelõen, az üzemanyagból vett minta kéntartalmának elem-
zése céljából,

b) a hajón lévõ üzemanyagtartályokban tárolt üzem-
anyagból, illetve a hajón meglévõ, üzemanyag – ellenõr-
zés céljára elkülönített és lezárt üzemanyag – mintából tör-
ténõ mintavétel és a kéntartalom elemzése,

c) a hajónapló és a szállítólevél ellenõrzése.
(3) A mintavételt és vizsgálatot a mintavételezõ szerve-

zet az üzemanyag megengedett kéntartalmára vonatkozó
korlátozás hatálybalépésének napjától kezdve végzi. Az
ellenõrzést megfelelõ gyakorisággal, megfelelõ számú
mintán és olyan módon kell végezni, hogy a minta jellem-
zõ legyen a vizsgált, valamint a tengeren, kikötõben és bel-
vizeken tartózkodó hajók által használt üzemanyagra.

8/C. § (1) A mintavételezõ szervezet a kéntartalmat az
MSZ EN ISO 8754 vagy az MSZ EN ISO 14596 szabvá-
nyok – illetve azokkal egyenértékû más megoldás – ala-
pulvételével határozza meg.

(2) A mérési eredmények megbízhatóságára az
MSZ ISO 4259 szabvány – illetve azzal egyenértékû más
megoldás – elõírásai irányadók.

8/D. § (1) A tárgyév folyamán 8/A. és 8/B. §-nak megfe-
lelõen végzett mintavételezés és a 8/C. § szerinti elemzés
eredményeire alapozottan, a mintavételezõ szervezet a
rendelet hatálya alá tartozó termékek kéntartalmának meg-
állapított alakulásáról a tárgyévet követõ év június 15-ig

jelentést készít, amit a Gazdasági és Közlekedési Minisz-
tériumnak megküld. A jelentésnek tartalmaznia kell az
egyes üzemanyag fajták szerint vételezett minták számát,
az üzemanyagfajtából a felhasznált üzemanyag mennyisé-
gét, a számított átlagos kéntartalmat.

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell a mintavételezõ szer-
vezet által az összes hajón végzett ellenõrzések számát.

(3) A jelentést a tárgyévet követõ június 30. napjáig a
miniszter megküldi az Európai Bizottságnak.”

(2) Az R. a következõ 8/E. §-sal egészül ki:
„8/E. § Amennyiben a mintavételezõ szervezet a minta-

vételezés vagy a vizsgálat során visszaélést, visszaélésre
utaló jelet vagy az elõírt értékektõl való eltérést észlel, ér-
tesíti a területi fogyasztóvédelmi felügyelõséget.”

8. §

Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak

való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 1999/32/EK irányelve (1999. április 26.) az

egyes folyékony tüzelõanyagok kéntartalmának csökken-
tésérõl, valamint a 93/12/EGK irányelv módosításáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/33/EK irány-
elve (2005. július 6.) az 1999/32/EK irányelvnek a tengeri
hajózásban használatos tüzelõ- és üzemanyagok kéntartal-
ma tekintetében történõ módosításáról.”

9. §

Az R. 1. számú melléklete e rendelet mellékletével egé-
szül ki.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Ez a rendelet az 1999/32/EK irányelvnek a tengeri
hajózásban használatos tüzelõ- és üzemanyagok kéntartal-
ma tekintetében történõ módosításáról szóló, 2005. július
6-i 2005/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

Dr. Kóka János s. k., Dr. Persányi Miklós s. k.,
gazdasági és közlekedési környezetvédelmi és vízügyi

miniszter miniszter

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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Melléklet a 68/2006. (IX. 27.) GKM–KvVM–PM együttes rendelethez

A tüzelõolaj kéntartalmára vonatkozó minõségi követelmény 2008. január 1-jétõl

Jellemzõ Egység Határérték Vizsgálati módszer

Kéntartalom(1) (2) % (m/m) Maximum 0,1 MSZ EN ISO 14596
MSZ EN ISO 8754
vagy ezekkel egyenértékû más megoldás

(1) A kéntartalommal kapcsolatos vita esetén az MSZ EN ISO 14596 szabvány – vagy ezzel egyenértékû más megoldás – alapulvételével kell dönteni.
(2) A specifikációban megadott értékek „valós értékek”. A határértékeik megállapításánál az MSZ EN ISO 4259 (Ásványolajtermékek. A vizsgálati mód-

szerek precizitási adatainak meghatározása és alkalmazása) – vagy ezzel egyenértékû más megoldásban szereplõ – kifejezést alkalmazzuk, és a minimum érték
meghatározásánál a nulla feletti 2R minimum különbséget kell számításba venni (R = reprodukálhatóság). Az egyedi mérések eredményeit az
MSZ EN ISO 4259 által – vagy más azzal egyenértékû megoldásban – leírt kritériumok alapján kell értelmezni.
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A szociális és munkaügyi miniszter
4/2006. (IX. 28.) SZMM

rendelete
a 2007. évi munkaszüneti napok körüli

munkarendrõl

A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. tör-
vény 125. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – figyelemmel a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 71. §-ának (2) bekezdésére és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 2. §-ának (3) bekezdésére is – a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra, közigazgatási
szervre (a továbbiakban együtt: munkáltató) és az általuk
foglalkoztatott munkavállalókra, közalkalmazottakra, köz-
szolgálati jogviszonyban állókra (a továbbiakban együtt:
munkavállaló).

(2) E rendelet nem érinti a megszakítás nélkül üzemelõ
és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is mûkö-
dõ munkáltatónál, illetve az ilyen jellegû munkakörben
foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét.

2. §

A 2007. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár sze-
rinti munkarendtõl való eltéréssel járó – munkarend a kö-
vetkezõ:

a) március 10., szombat munkanap,
március 16., péntek pihenõnap,

b) április 21., szombat munkanap,
április 30., hétfõ pihenõnap,

c) október 20., szombat munkanap,
október 22., hétfõ pihenõnap,

d) október 27., szombat munkanap,
november 2., péntek pihenõnap,

e) december 22., szombat munkanap,
december 24., hétfõ pihenõnap,

f) december 29., szombat munkanap,
december 31., hétfõ pihenõnap.

3. §

A lakossági ellátást és szolgáltatást végzõ, valamint az
általánostól eltérõ munkaidõ-beosztásban foglalkoztatott
munkavállalók munkarendje a 2. §-tól eltérõen is meghatá-
rozható.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter



Kormányhatározatok

A Kormány
2159/2006. (IX. 15.) Korm.

határozata
egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról*

1. A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (9) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy az alábbi kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen a határozat-
ban megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerüljenek:

Sorszám Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Feladat/cél

3. Bácsborsód Község Önkormány-
zata

Bácsborsód 0243/2 hrsz.-ú ingat-
lan

hulladékgazdálkodás céljára

13. Csörötnek Község Önkormány-
zata

Csörötnek 353 hrsz.-ú ingatlan
7920/221760 tulajdoni hányada

Rába kikötõ létesítése céljára

Csörötnek 399/1 hrsz.-ú ingatlan
480/1512 tulajdoni hányada és
399/2 hrsz.-ú ingatlan 480/1512
tulajdoni hányada

Rába folyó gátjának megerõsítése
céljára

18. Erdõkürt Község Szlovák Kisebb-
ségi Települési Önkormányzata

Erdõkürt 097/5 hrsz.-ú ingatlan hulladékkezelési közszolgáltatás
céljára

21. Felgyõ Község Önkormányzata Felgyõ 0131/3, 0156, 0157,
0159/1, 0160/5, 0160/9, 0160/10
hrsz.-ú ingatlanok

a természeti környezet megõrzése
és fejlesztése és a turizmus elõse-
gítése céljára

23. Fonyód Város Önkormányzata Fonyód 6484, 6696 hrsz.-ú ingat-
lanok

kulturális és természetvédelmi cé-
lokra

41–45. Mátészalka Város Önkormány-
zata

Mátészalka 3617 hrsz.-ú ingatlan
19638/29901 tulajdoni hányada

ivóvíztermelõ kutak biztonságos
üzemeltetése céljára

Jármi Község Önkormányzata Mátészalka 3617 hrsz.-ú ingatlan
1265/29901 tulajdoni hányada

Nyírcsaholy Község Önkormány-
zata

Mátészalka 3617 hrsz.-ú ingatlan
2467/29901 tulajdoni hányada

Nyírmeggyes Község Önkor-
mányzata

Mátészalka 3617 hrsz.-ú ingatlan
2739/29901 tulajdoni hányada

Ópályi Község Önkormányzata Mátészalka 3617 hrsz.-ú ingatlan
2997/29901 tulajdoni hányada

46. Monor Város Önkormányzata Monor 0332/1 hrsz.-ú ingatlan ivóvízellátás céljára

60. Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Szeged-Kiskundorozsma
2598 hrsz.-ú ingatlan

az épített és természeti környezet
védelme, turisztikai látványosság
céljára

Szeged 19659 hrsz.-ú ingatlan és
25518 hrsz.-ú ingatlan 11/14 tu-
lajdoni hányada

helyi közút céljára

63. Tápiószentmárton Nagyközség
Önkormányzata

Tápiószentmárton 0720/57 hrsz.-ú
ingatlan

ivóvízellátás céljára

68. Vasasszonyfa Község Önkor-
mányzata

Vasasszonyfa 198, 228/2 hrsz.-ú
ingatlanok

településtisztaság, természeti kör-
nyezet védelme céljára

* Kivonatos közlés, a teljes szöveg a Határozatok Tára 2006. évi 44. számában jelent meg.
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2. A tulajdonba adásról az önkormányzatoknak a tulaj-
donosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzé-
sére alkalmas szerzõdést kell kötniük a Kincstári Vagyoni
Igazgatósággal. A szerzõdés megkötése elõtt a KVI a Ptk.
szerinti jóhiszemû eljárás, együttmûködési és tájékoztatási
kötelezettségnek eleget téve köteles tájékoztatni az önkor-
mányzatokat az ingatlanra vonatkozó terhekrõl, korlátozá-
sokról, folyamatban lévõ eljárásokról, illetve egyéb jogi
természetû ügyekrõl, valamint átadni az ezekkel kapcso-
latban rendelkezésre álló dokumentumokat. A szerzõdé-
sekben – a tulajdon átruházási szerzõdésekre vonatkozó
általános jogszabályi követelményeken túlmenõen – a kö-
vetkezõk rögzítése is szükséges:

a) Az önkormányzat saját költségvetése terhére vállalja
az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség
esetén kármentesítését, illetve ha az ingatlanon tervezett
tevékenyég engedélyköteles, akkor a szükséges enge-
dély(ek) megszerzését.

b) Az önkormányzat az ingatlanok tulajdonjogát a
fennálló terhekkel együtt szerzi meg.

c) Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan(ok) vo-
natkozásában az állammal szemben semmilyen követelést
nem támaszt.

d) A bérbeadással – vagy más jogcímen – hasznosított
ingatlanok esetében az önkormányzat vállalja a fennálló
jogviszonyokból eredõ kötelezettségeket, és a tulajdonos-
sal szemben támasztott esetleges jövõbeni követelésekért
való helytállást.

e) A sporttelep megnevezésû ingatlanok önkormányzat
általi hasznosítására és esetleges értékesítésére a sportról
szóló 2004. évi I. törvény 64. § (5) bekezdésében elõírtak
irányadók.

3. E kormánydöntés alapján tulajdon-átruházási szer-
zõdést 2007. május 31-ig lehet kötni.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2168/2006. (X. 5.) Korm.

határozata
az Alkotmánybíróság és az Országgyûlés

döntéseibõl adódó egyes feladatokról*

4. Az Alkotmánybíróság 22/2006. (VI. 15.) AB határo-
zatában megállapította, hogy az épített környezet alakítá-

sáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(Étv.) 27. § (1) bekezdése és (3) bekezdésének második
mondata alkotmányellenes, ezért azokat 2007. június 30-i
hatállyal megsemmisítette. Megállapította továbbá az
Alkotmánybíróság, hogy az Országgyûlés jogalkotói fel-
adatának elmulasztásával alkotmányellenes helyzetet idé-
zett elõ azáltal, hogy a kiszolgáló- és lakóút céljára történõ
lejegyzés szabályozásakor nem teremtette meg az Alkot-
mány 13. § (2) bekezdésében foglalt követelmények érvé-
nyesülését biztosító törvényi feltételeket. Készüljön elõ-
terjesztés az alkotmányos szabályozás érdekében.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2007. április 1.

7. Az Alkotmánybíróság 33/2006. (VII. 13.) AB hatá-
rozatában hivatalból eljárva megállapította, az Országgyû-
lés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet
idézett elõ azáltal, hogy nem biztosított törvényben a ter-
mészetvédelmi területek védetté nyilvánításának esetére
a tulajdonosoknak az Alkotmány 57. § (5) bekezdésével
összhangban álló jogorvoslati lehetõséget. Készüljön elõ-
terjesztés az alkotmányos szabályozás érdekében.

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2007. január 20.

Kitüntetések

A Magyar Köztársaság elnöke

az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából

a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adományozta

Márkus Ferencnek, a WWF Magyarország igazgatójá-
nak,

dr. Szabó Sándornak, a Közép-Duna-völgyi Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
igazgatójának,

a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
kitüntetést adományozta

dr. Takács Margitnak, az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség fõosztály-
vezetõjének,
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a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést adományozta

Bagyura Jánosnak, a Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület szakosztály titkárának, programvezetõ-
nek,

Harkay Máténak, a Nyugat-dunántúli Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság Kis-Balatoni Üzemmérnök-
sége nyugalmazott üzemmérnökség vezetõjének,

Nagy Sándornak, az Észak-magyarországi Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság Sárospataki Szakaszmér-
nökség szakaszmérnökség vezetõjének,

Sámi Lajosnak, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség osztályvezetõjének,

Tolcsvai Rózsa Ilonának, a Közép-Duna-völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõ-
ség mûszaki igazgató-helyettesének,

Tolnay Zsuzsának, az Aggteleki Nemzeti Park Igazga-
tóság osztályvezetõjének,

a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt
kitüntetést adományozta

Barcs Sándornénak, a Közép-Tisza-vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetõjének.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott

az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából

Ángyán Rudolfnak, a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.
Üzemviteli osztályvezetõjének,

Benyovszki Jánosnénak, Közép-dunántúli Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség tit-
kársági és igazgatási ügyintézõjének,

Buk Istvánnak, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség ügyin-
tézõjének,

Csóka Annamáriának, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz-
gatóság ökológiai referensének,

Farkas Jánosnak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság területi felügyelõjének,

dr. Gerencsér Árpádnak, a Környezetvédelmi, Terület-
fejlesztési és Vízügyi Nyugdíjasok Központi Klubja elnö-
kének, nyugalmazott minisztériumi fõosztályvezetõ-he-
lyettesnek,

Hamza Krisztinának, a KvVM Fejlesztési Igazgatósága
monitoring referensének,

Hegedüsné Lengyel Eszternek, az Észak-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõ-
ség osztályvezetõ-helyettesének,

Kilián Józsefnének, a Közép-dunántúli Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnök-
sége adminisztratív vezetõjének,

dr. Kövendi-Veress Gyulának, VITUKI Környezetvé-
delmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. munkaügyi
és jogi osztálya vezetõjének,

Lovas Andrásnak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Labo-
ratóriumi mûszeres analitikusának,

Mehlmann Krisztinának, a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság igazgatási elõadójának,

Nagy Ferencnek, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság gazdasági igazgató-helyet-
tesének,

Nagy Imrének, a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgató-
ság gondnokának,

Paczári Andrásnak, a Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság Szatmári Szakaszmérnök-
ség területi felügyelõjének,

Pió Imrénének, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetõjének,

Pónya Ferencnek, az Észak-magyarországi Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség fel-
színalatti vízvédelmi ügyintézõjének,

Sallai Zoltánnak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgató-
ság természetvédelmi terület-felügyelõjének,

Sódor Mártonnak, a KvVM Nemzeti parki és tájvé-
delmi fõosztálya fõosztályvezetõjének,

Somlai Szilárdnak, a Balatoni Nemzeti Park Igazgató-
ság oktatási referensének,

Szirom Lajosnak, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság folyamszabályozási ügyin-
tézõjének,

Vecsernyés Györgynének, a Vízügyi Központ és Köz-
gyûjtemények könyvtárvezetõjének,

Vetró Dezsõnek, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság Drávasztárai felügyelõség területi
felügyelõjének;

a kõszegi Bechtold István Természetvédelmi Látogató-
központ avatása alkalmából

dr. Németh Csabának, az Õrségi Nemzeti Park Igazga-
tóság természetmegõrzési és õrszolgálati osztálya vezetõ-
jének,

Szárnyas Jánosnak, a Szárnyas Építési és Kivitelezési
Kft. Ügyvezetõjének.
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Közlemények

Az Országos Munkavédelmi Képzõ
és Továbbképzõ Kft.

közleménye
munka- és tûzvédelmi szakképzésekrõl
a 2006/2007-es tanév – keresztfélévre

FMK Nyilvántartási szám: 01-0182-05
Intézményakkreditációs lajtsromszám: 0477

I. Felsõfokú munkavédelmi szakirányú tovább-
képzés

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
és az OMKT Kft. együttmûködésének keretében indul:

Jelentkezési feltétel: egyetemi, illetve fõiskolai vég-
zettség.

Képzési idõ: 5 félév.
A tanulmányok elvégzése után tett sikeres záróvizsga

esetén a hallgatók felsõfokú munkavédelmi szakirányú
képesítést igazoló oklevelet kapnak. Az oklevél munkavé-
delmi szakképesítéshez kötött munkakörök betöltésére,
illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátására jo-
gosít, egyben alapfeltétele a munkavédelmi szakértõi
igazolvány megszerezhetõségének is.

II. Munkavédelmi technikus szakképzés (Országos
Képzési Jegyzék száma: 53 5499 01)

Jelentkezési feltételek:
– mûszaki jellegû szakközépiskolai, vagy mûszaki is-

meretet nyújtó képzésen szerzett képesítés, vagy
– mûszaki technikusi végzettség, vagy
– érettségi bizonyítvány és mûszaki jellegû szakmun-

kás-bizonyítvány, vagy
– érettségi és a MÁV felsõfokú forgalmi és kereskedel-

mi tanfolyamain szerzett végzettség, vagy
– érettségi és postaforgalmi képesítés.
Képzési idõ: 2 félév (250 óra).
A tanulmányokat követõen sikeres záróvizsgát tett hall-

gatók munkavédelmi technikusi bizonyítványt kapnak,
mely bizonyítvány középfokú munkavédelmi szakképesí-
téshez kötött munkakörök betöltésére, illetve munkabiz-
tonsági szaktevékenység ellátására jogosít.

III. Tûzvédelmi elõadó szakképzés (Országos Képzési
Jegyzék száma: 52 8915 02)

Jelentkezési feltétel: középiskolai végzettség.
Képzési idõ: 2 félév (324 óra).
A tanulmányokat követõen sikeres záróvizsgát tett hall-

gatók tûzvédelmi elõadó bizonyítványt kapnak, mely bizo-
nyítvány középfokú tûzvédelmi szakképesítéshez kötött
munkakörök betöltésére, illetve tûzvédelmi szakképesí-
tést igénylõ feladatok ellátására jogosít.

IV. Munkavédelmi és tûzvédelmi szakképzések

A tanrendek összehangolásával mind az I., mind a
II. pontokban felsorolt munkavédelmi szakképzésekre
jelentkezõk részére az OMKT Kft. lehetõséget biztosít
arra, hogy a munkavédelmi tanulmányaikkal egyidejûleg a
III. pontban szereplõ tûzvédelmi elõadó szakképzésben is
részt vegyenek.

Általános tudnivalók

Valamennyi szakképzés 2007 januárjában indul az
OMKT Kft. székhelyén, Budapesten.

Jelentkezési határidõ: 2006. december 29.
Jelentkezni az OMKT Kft. jelentkezési lapján lehet, me-

lyek beszerezhetõk személyesen
– az OMKT Kft.-ben (1111 Budapest, Mûegyetem

rkp. 9. „R” ép. II. em. 216., 218.) vagy
– a regionális Munkabiztonsági Felügyelõségeken,

illetve igényelhetõk levélben vagy telefonon. A II. és
III. pontokban felsorolt képzések jelentkezési lapja letölt-
hetõ a www.omkt.bme.hu weboldalról is.

Részletes információkat a jelentkezési laphoz mellékelt
tájékoztató, valamint az említett honlap tartalmazza.

Szóbeli felvilágosítást ad
– a felsõfokú munkavédelmi szakképzésrõl: Bogenfürst

Ferencné a 463-3610-es telefonon,
– a középfokú munkavédelmi szakképzésrõl: Szilágyi-

né Mihály Gyöngyi a 463-4396-os telefonon,
– a tûzvédelmi elõadó szakképzésrõl: Mészárosné Mar-

gittay Katalin a 463-2709-es telefonon.

Igazgatóság
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Az ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Kht.
közleménye

a 2007. január 1-jétõl érvényes licenszdíj (hasznosítási díj) tételei,
a jogszabály szerinti termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalásával

Anyagfajták
Hasznosítási díjtétel tárgyévre

Ft/kg

Üveg 3

Mûanyag 17,5

Papír és karton 8,2

Fém Alumínium 5

Egyéb fém 3

Fa 6,8

Természetes alapú textil 8

Társított
(kompozit)

Italcsomagoló karton
Egyéb

21

GLN azonosító: 5990070964003
Ügyvezetõ: Mányi István
Ügyfélszolgálat: Fehér Judit koordinátor
Tel.: (25) 584-353, fax: (25) 584-356, e-mail: imanyi@ oko-ferr.hu
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A Magyar Hidrológiai Társaság
felhívása

a Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj
megpályázására

Társaságunk pályázatot hirdet a 2007. évi

Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj

elnyerésére. A pályázaton a Magyar Hidrológiai Társaság
tagjai vehetnek részt a 2004–2006. években magyar vagy
idegen nyelven, hazai vagy külföldi folyóiratokban, illetve
kiadványokban megjelent szakcikkekkel. A pályázat során
két szakcikk kerülhet díjazásra.

A nívódíj összege 300 svájci frank forint értéke.

A nívódíj adományozásának feltételei és értékelési
szempontjai a következõk:

– az anyag újszerûsége (gyakorlati munka eredményei-
nek ismertetése esetén a bemutatott eljárás, módszer hazai
újdonsága);

– a szakcikk tárgyának világos megfogalmazása;
– a szakirodalmi áttekintés és az értékelés mélysége;
– a szakcikk szerkezete, a logikus gondolatmenet;

– magyar nyelvû szakcikkeknél a fogalmazás magya-
rossága;

– idegen nyelvû szakcikk esetén a tartalmilag hû fordí-
tás csatolása;

– kutatási, vagy fejlesztési munka eredményeinek is-
mertetése esetén az alkalmazott kutatási módszerek tárgyi-
lagossága;

– több cikk akkor fogadható el egyetlen díjazásra java-
solt publikációként, ha

= a szakcikkek mindegyike megfelel a nívódíj sza-
bályzatában rögzített követelményeknek,

= legalább az egyik szerzõ mindegyik szakcikknél
azonos,

= az idõben késõbb közölt szakcikkek hivatkoznak
az elõbbiekre, mint elõzményekre.

A pályázat részletes feltételei a Magyar Hidrológiai
Társaság titkárságán (Budapest, I. Fõ utca 68. IV. emelet
445.) szerezhetõk be.

A pályázat benyújtási határideje: 2006. december 31.
A nívódíjak a 2007. évi közgyûlésen kerülnek kiosz-

tásra.

Magyar Hidrológiai Társaság



Az Országos Meteorológiai Szolgálat

közleménye

miniszteri elismerések adományozásáról

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Elnöksége – a
6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet alapján – a Meteoroló-

giai Világnap alkalmából, (2007. március hó 23.) minisz-

teri elismerések adományozására kíván elõterjesztést
tenni.

Ennek megfelelõen a hazai és a nemzetközi meteoroló-
gia területén kimagasló tudományos kutatások és szakmai
eredmények elismeréséül két Schenzl Guidó-díj, valamint
négy Pro Meteorologia Emlékplakett adományozására ke-
rülhet sor.

A Szolgálat Elnöksége felhívja a szakmai, tudományos
és társadalmi szervezeteket, egyesületeket, kamarákat,
gazdálkodó szervezeteket, intézményeket, önkormányza-
tokat, valamint a meteorológia iránt érdeklõdést tanúsító
magánszemélyeket, hogy az elismerésekre tegyék meg ja-
vaslataikat a mellékelt ûrlapnak megfelelõ formában.

A javaslatokat 2007. január hó 23. napjáig kell, az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat Elnöki Irodájára, a sze-
mélyügyi referensnek eljuttatni. (1024 Budapest, Kitai-

bel Pál u. 1.)

A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, személyi

adatait, munkahelyét, beosztását, tudományos fokozatát,
korábbi kitüntetéseit, továbbá szükséges ismertetni az in-

dítványt megalapozó eredményeket is.
Az elismerések adományozására beérkezett javaslato-

kat az erre a célra alakult bizottság értékeli, amelyben a
Szolgálaton kívül képviselteti magát a Magyar Honvédség
Meteorológiai Hivatala, a Magyar Tudományos Akadé-
mia, az ELTE Meteorológiai Tanszéke, valamint a Magyar
Meteorológiai Társaság.

Az elismeréseket a miniszter vagy megbízottja a Meteo-
rológiai Világnapon ünnepélyes keretek közt adja át.

Országos Meteorológiai Szolgálat

Elnöki Iroda
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
A szerkesztésért felelõs: dr. Dombi Éva, 1011 Budapest, Fõ utca 44–50. Telefon: 457-3311.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.). Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2006. évi éves elõfizetési díj: 13 608 Ft áfával. Egy példány ára: 1218 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1786–2396

Formakészítés: SPRINT Kft.
06.3589 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.9
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év

Jogtanácsadó 6 804 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének

2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


