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A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 

(2017.2.15.) 

a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb 

technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy 

sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról  

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és 

csökkentése) szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre
1
 és különösen annak 13. cikke (5) bekezdésére, 

mivel: 

(1) A 2010/75/EU irányelv II. fejezetében említett létesítményekre vonatkozó engedély 

feltételeit a legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésekből kiindulva kell 

megállapítani, és az illetékes hatóságnak olyan kibocsátási határértékeket kell 

meghatároznia, amelyek biztosítják, hogy normál üzemeltetési feltételek mellett a 

kibocsátások ne haladják meg a BAT-következtetésekben meghatározott legjobb 

technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket. 

(2) A tagállamok, az érintett iparágak és a környezetvédelemmel foglalkozó nem 

kormányzati szervezetek képviselőiből álló, a 2011. május 16-i bizottsági határozat
2
 

által létrehozott fórum 2015. október 19-én megosztotta a Bizottsággal az intenzív 

baromfi- vagy sertéstenyésztésre vonatkozó BAT-referenciadokumentum javasolt 

tartalmával kapcsolatos véleményét. Ez a vélemény nyilvánosan hozzáférhető. 

(3) Az e határozat mellékletében található BAT-következtetések a BAT-

referenciadokumentum központi elemeit képezik.  

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2010/75/EU irányelv 75. 

cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:  

1. cikk 

Az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében alkalmazandó elérhető legjobb 

technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetések az e határozat mellékletében foglalt 

formában elfogadásra kerülnek. 

                                                 
1 HL L 334., 2010.12.17., 17. o. 
2 HL L 146., 2011.5.17., 3. o. 
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2. cikk 

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei. 

Kelt Brüsszelben, 2017.2.15.-én. 

 a Bizottság részéről 

 Karmenu VELLA 

 a Bizottság tagja  

 

 

 


