AZ EURÓPAI CSATLAKOZÁS HÍREI

zések:
- vízszennyezés (amelyet a Víz. Keretdirektíva
/20006606EC/ szabályoz),
- az állat- és növényvilágban akár közösségi,
akár tagállami szinten okozott károk a védett
területeken (amelyeket a Habitat Direktíva
szabályoz),
-talajszennyezés,
-az emberi egészség súlyos veszélyeztetése.
Nem tartoznak majd a direktíva hatálya alá a
hatóságok által engedélyezett szennyezõanyag
kibocsátások és a tudomány jelenlegi állása szerint
a környezetre nem veszélyes szennyezések. A
tervezett szabályozás nem visszamenõleges hatályú (szemben az USA hasonló jogszabályával).
A szabályozás fõbb alapelvei:
Prevenció: A környezetre potenciálisan
veszélyes technikákat és technológiákat alkalmazó cégek kötelesek megtenni minden intézkedést a károkozás elkerülésére.
Hatály: A direktíva meghatározza a veszélyes

és potenciálisan veszélyes tevékenységeket (nehézfém kibocsátás a levegõbe vagy vízbe, veszélyes vegyi anyagok elõállítása, talajfeltöltés, égetõmûvek, GMO-k szándékos környezeti kibocsátása).
Felelõsség: A mûködtetõk felelõsek az okozott
környezeti károkért. Kötelességük az okozott károk
helyreállítása, illetve a helyreállítási költségek fedezése.
Több károkozó, vagy a károkozók közötti vita
esetén a nemzeti hatóságok feladata a helyreállítási tevékenység biztosítása, a felelõsség megállapítása, valamint a felmerült költségek behajtása.
A direktívát jóvá kell hagynia az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak. A Környezetvédelmi Tanács 2002. március 3-án tárgyalta
meg a Bizottság javaslatát.
Forrás: O.M. Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002.
febr.-márc.

Négy mentességi igényt fogadott el az Európai Unió
Az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásai során Magyarország tavaly júniusban
ideiglenesen lezárta a környezetvédelmi fejezetet.
A magyar részrõl megjelölt kilenc mentességi
igénybõl végül négyet rögzítettek a felek, különbözõ
határidõkkel. Az egyik legnagyobb program a
települések szennyvízelvezetésének fejlesztése

2015-ig, a csomagolási hulladékok felének újrahasznosítását, illetve a veszélyes hulladékok elégetését pedig legkésõbb 2005 végéig meg kell
oldani. A nagy tüzelõberendezésekre vonatkozó
levegõtisztasági követelményeknek 2004 végéig
kell megfelelni.
Forrás: Napi Gazdaság, 2002. április 26.

Hibajegyzék a Papíripar XLVI. évfolyamának 2002/2.
számához
- Az 50. oldal utolsó elõtti három sora helyesen:
Nem fog változni a Mûszaki Osztály stuktúrája sem.
- A 70. oldalon a Van-e fény az alagút végén? c. cikk elsõ sora helyesen: A közmondás
szerint néha nem látni a fáktól az erdõt.
- A 80. oldalon a Megújuló energiák hasznosítása c. közleménybe 7 elválasztási hiba
került.
Kérjük olvasóink szíves elnézését a hibákért.
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