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IPPC. EU-szerte gond a szennyezés
Az Európai Bizottság elégedetlen az integrált szennyezésmegelőzési és -ellenőrzési
direktíva (IPPC) végrehajtásával. A 2000 és
2002 között a 15 régi tagállamban kiadott
IPPC-minősítéseket vizsgáló bizottsági jelentés
alapján nyolc ország ellen indítottak eljárást.
Magyarországon az engedélyezési kötelezettség mintegy ezer céget érint.
AZ IPPC célja nagy létesítmények (gyárak,
erőművek) lég-, víz- és földszennyező kibocsátásának korlátozása. Az 1996-ben elfogadott
direktíva értelmében 1999. október 30. után már
csak az új követelményeknek megfelelő létesítmények épülhetnek, a már működők pedig 2007
októberéig kaptak haladékot az előírások teljesítésére. Ehhez képest a jelentésből kiderül, hogy
az új létesítmények mindössze 13 százaléka
kapott a direktíva előírásainak megfelelő engedélyt A bizottság most egy IPPC-végrehajtási
akciótervet bocsát ki a tagállamok munkájának
támogatására – jelentette be Sztavrosz Dimasz
környezetvédelmi biztos.
Elégedetlenségének adott hangot az energiafelhasználás hatékonyságával kapcsolatban
az unió energiaügyi biztosa is. Andris Piebalgs
szerint a piaci viszonyok nem késztetik kellőképpen hatékony energiafelhasználásra és
alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátásra a vál-

lalatokat. Ha a piac csődöt mond, politikai
beavatkozással és szigorúbb szabályozással
kell javítani a helyzeten – szögezte le.
Magyarországon az IPPC átvételére készülve vezették be az úgynevezett egységes környezethasználati engedélyt, amely az elérhető
legjobb technikák alkalmazásának előírásával,
teljesen új elvet honosított meg. A hatóságok az
európai uniós csatlakozás időpontjára 53 engedélyt adta ki, s az összes kiemelt létesítmény
ellenőrzése megtörtént. A többi vállalat esetében várhatóan már a 2007. októberi határidő
előtt befejeződik az engedélykérelmek elbírálása, mert addig az engedélybe foglaltak betartását is ellenőrizni kell. Az engedélyezés összesen
mintegy ezer hazai céget: erőműveket, fémipari és hulladékhasznosító vállalatokat, valamint
nagyszámú állattartó telepet érint, amelyek az
engedély megléte nélkül a későbbiekben nem
folytathatják tevékenységüket. Ezzel egyúttal
megszűnik az a lehetőség is, hogy a környezetszennyező cégek folyamatos bírságﬁzetéssel
kerüljék meg az előírások betartásához szükséges beruházások elvégzését.
Forrás: Világgazdaság online 2005.11.04.
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A PEFC az újrahasznosításért
A PEFC (Programme for Endorsement of
Forest Certiﬁcation = Program az erdészeti tanúsítások támogatásáért) felvetette, hogy a reciklált
nyersanyagokat is beépíti rendszerébe.
Az elképzelést új kombinált címke testesíti
meg, mely magában foglalja a PEFC-logót és
a Möbius szalagot. Ehhez a következő felhívás
tartozik: támogassuk a fenntartható erdőgazdálkodást és a reciklinget (www.pefc.org).
A címkét azok a termékek hordhatják, amelyekben a PEFC-tanúsítványt elnyert erdőkből

származó fa vagy rost és a PEFC-tanúsított
reciklált nyersanyag összes mennyisége meghaladja a 70%-ot. A reciklált anyagmennyiséget
%-ban kifejezve a Möbius szalag belsejében kell
feltüntetni.
Forrás: Paper Making and Distribution
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