
c) Az érintett népességcsoportokra, a lehetséges egészségügyi hatásokra és a javasolt viselkedésre
vonatkozó információk:
– a veszélyeztetett népességcsoportok;
– a várható tünetek leírása;
– az érintett lakosság számára javasolt óvintézkedések;
– hol juthatnak további információhoz.

d) A szennyezés csökkentésének és/vagy az annak való expozíció csökkentésének megelőzésével kap-
csolatos információk: a főbb források megjelölése; a kibocsátást csökkentő intézkedésekre vonat-
kozó javaslat.

e) Az előrelátható túllépések esetén a tagállamok intézkedéseket tesznek, hogy az ilyen részleteket a
megvalósíthatóság határain belül ismertessék.

XVII. MELLÉKLET

A FORRÁSNÁL VÉGREHAJTANDÓ INTÉZKEDÉSEK, AMELYEK LEHETŐVÉ TESZIK
A TAGÁLLAMOKNAK, HOGY A MEGHATÁROZOTT HATÁRIDŐKÖN BELÜL

ELÉRJÉK A LEVEGŐ MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEKET

− A 96/61/EK irányelv kiterjesztése a 20–50 megawattos tüzelőberendezésekre;

− A nehézgépjárművekre vonatkozó EURO VI norma számára;

− Új normák bevezetése a lakossági fűtőberendezések tekintetében;

− Közösségi szinten összehangolt intézkedések, melyek a károsanyag-kibocsátás csökkentésére ösztönzik
a hajótulajdonosokat, és/vagy károsanyag-kibocsátási normákat vezetnek be az uniós hajók motor-
jaira, vagy az IMO szintjén jóváhagyott, a hajómotorok károsanyag-kibocsátására vonatkozó új nor-
mákat vezetnek be.

XVIII. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

Ezen irányelv 96/62/EK irányelv 1999/30/EK irányelv 2000/69/EK irányelv 2002/3/EK irányelv

1. cikk 1. cikk 1. cikk 1. cikk 1. cikk

2. cikk (1)–(5) bekez-
dése

2. cikk (1)–(5) bekez-
dése

– – –

2. cikk (6) bekezdése – – – –

2. cikk (7) bekezdése 2. cikk (8) bekezdése 2. cikk (7) bekezdése – –

2. cikk (8) bekezdése 2. cikk(6) bekezdése – – 2. cikk (9) bekezdése

2. cikk (9) bekezdése 2. cikk (7) bekezdése 2. cikk (6) bekezdése – 2. cikk (11) bekez-
dése

2. cikk (10) bekezdése − – – 2. cikk (12) bekez-
dése

2. cikk (11) és
(12) bekezdése

– 2. cikk (13) és
(14) bekezdése

2. cikk a) és
b) pontja

–

2. cikk (13) bekezdése – – – 2. cikk (10) bekez-
dése

2. cikk (14) és
(15) bekezdése

2. cikk (9) és
(10) bekezdése

2. cikk (8) és
(9) bekezdése

– 2. cikk (7) és
(8) bekezdése
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Ezen irányelv 96/62/EK irányelv 1999/30/EK irányelv 2000/69/EK irányelv 2002/3/EK irányelv

2. cikk (16) bekezdése – – – –

2. cikk (17) és
(18) bekezdése

– 2. cikk (11) és
(12) bekezdése

– –

2. cikk (19), (20) és
(21) bekezdése

– – – –

2. cikk (22) bekezdése – 2. cikk (10) bekez-
dése

–

2. cikk (23) és
(24) bekezdése

6. cikk (5) bekezdése – – –

2. cikk (25) bekezdése – – – 2. cikk (13) bekez-
dése

3. cikk, kivéve az
(1) bekezdés f) pontját

3. cikk – – –

3. cikk (1) bekezdésé-
nek f) pontja

– – – –

4. cikk 2. cikk (9) és
(10) bekezdése,
6. cikk (1) bekezdése

– – –

5. cikk – 7. cikk (1) bekezdése 5. cikk (1) bekezdése –

6. cikk (1)–(4) bekez-
dése

6. cikk (1)–(4) bekez-
dése

– – −

6. cikk (5) bekezdése – – – –

7. cikk – 7. cikk (2) és
(3) bekezdése módo-
sítva

5. cikk (2) és
(3) bekezdése módo-
sítva

−

8. cikk – 7. cikk (5) bekezdése 5. cikk (5) bekezdése –

9. cikk – – – 9. cikk (1) bekezdésé-
nek első és második
francia bekezdése

10. cikk – – – 9. cikk (1)–(3) bekez-
dése módosítva

11. cikk (1) bekezdése – – – 9. cikk (4) bekezdése

11. cikk (2) bekezdése – – – –

12. cikk 9. cikk – – –

13. cikk (1) bekezdése – 3. cikk (1) bekezdése,
4. cikk (1) bekezdése,
5. cikk (1) bekezdése
és 6. cikk

3. cikk (1) bekezdése
és 4. cikk

–

13. cikk (2) bekezdése – 3. cikk (2) bekezdése
és 4. cikk (2) bekez-
dése

– –

13. cikk (3) bekezdése – 5. cikk (5) bekezdése – –

14. cikk – 3. cikk (1) bekezdése
és 4. cikk (1) bekez-
dése módosítva

– –
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Ezen irányelv 96/62/EK irányelv 1999/30/EK irányelv 2000/69/EK irányelv 2002/3/EK irányelv

15. cikk – – – –

16. cikk (1) bekezdése – – – 3. cikk (1) bekezdése
és 4. cikk (1) bekez-
dése

16. cikk
(2) bekezdése

– – – 3. cikk (2) és
(3) bekezdése

16. cikk
(3) bekezdése

– – – 4. cikk
(2) bekezdése

17. cikk – – – 5. cikk

18. cikk 10. cikk módosítva 8. cikk (3) bekezdése – 6. cikk módosítva

19. cikk – 3. cikk (4) bekezdése
és 5. cikk
(4) bekezdése módo-
sítva

– –

20. cikk – – – –

21. cikk 8. cikk (1)–(4) bekez-
dése módosítva

– – –

22. cikk 7. cikk
(3) bekezdése módo-
sítva

– – 7. cikk módosítva

23. cikk 8. cikk
(5) bekezdése módo-
sítva

– – 8. cikk módosítva

24. cikk – 8. cikk módosítva 7. cikk módosítva 6. cikk módosítva

25. cikk 11. cikk módosítva 5. cikk (2) bekezdésé-
nek második albe-
kezdése

– 10. cikk módosítva

26. cikk
(1) bekezdése

12. cikk
(1) bekezdése módo-
sítva

– – –

26. cikk
(2) bekezdése

11. cikk módosítva – – –

26. cikk (3) bekezdése – – – –

26. cikk (4) bekezdése – IX. melléklet módo-
sítva

– –

27. cikk 12. cikk (2) bekez-
dése

– – –

28. cikk – 11. cikk 9. cikk 14. cikk

29. cikk – – – –

30. cikk – – – –

31. cikk – – – –

32. cikk 13. cikk 12. cikk 10. cikk 15. cikk

33. cikk 14. cikk 13. cikk 11. cikk 17. cikk

34. cikk 15. cikk 14. cikk 12. cikk 18. cikk

I. melléklet – VIII. melléklet módo-
sítva

VI. melléklet VII. melléklet
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Ezen irányelv 96/62/EK irányelv 1999/30/EK irányelv 2000/69/EK irányelv 2002/3/EK irányelv

II. melléklet – V. melléklet módo-
sítva

III. melléklet

III. melléklet – VI. melléklet IV. melléklet –

IV. melléklet – – – –

V. melléklet – VII. melléklet módo-
sítva

V. melléklet –

VI. melléklet – IX. melléklet módo-
sítva

VII. melléklet VIII. melléklet

VII. melléklet – – – I. melléklet, III. mel-
léklet II. szakasza

VIII. melléklet – – – IV. melléklet

IX. melléklet – – – V. melléklet

X. melléklet – – – VI. melléklet

XI. melléklet – I. melléklet I. szaka-
sza, II. melléklet
I. szakasza és III.
melléklet (módo-
sítva); IV. melléklet
(változatlan)

I. melléklet, II. mel-
léklet

–

XII. melléklet – I. melléklet II. szaka-
sza, II. melléklet
II. szakasza

– II. melléklet I. szaka-
sza

XIII. melléklet – I. melléklet I. szaka-
sza, II. melléklet
I. szakasza

– –

XIV. melléklet – – – –

XV. melléklet 1–9. és
12. pont

IV. melléklet – – –

XV. melléklet 10. és
11. pont

– – – –

XVI. melléklet – 8. cikk 7. cikk 6. cikk módosítva

XVII. melléklet – – – –

P6_TA(2006)0363

2004. évi mentesítés: I. szakasz – Európai Parlament

1.
Az Európai Parlament határozata az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre szóló általános költségve-
tésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament (N6-0027/2005 –

C6-0357/2005 – 2005/2091(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére (1),

– tekintettel a 2004-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási kimutatásra és mérlegre
(C6-0357/2005),

(1) HL C 105., 2004.4.30.
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