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Módosítás 62
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A környezeti tárgyú vizsgálatokra 
irányuló eljárások minőségének javítása, az 
eljárás különböző lépéseinek egyszerűbbé 
tétele, valamint a más uniós jogi aktusok és 
szakpolitikák, illetőleg a tagállamok által 
nemzeti hatáskörben kialakított stratégiák 
és politikák viszonylatában fennálló 
koherencia és szinergiák növelése 
érdekében a 2011/92/EU irányelvet 
módosítani kell.

(3) A környezeti tárgyú vizsgálatokra 
irányuló eljárások minőségének javítása, az 
eljárás különböző lépéseinek egyszerűbbé 
tétele, az eljárásnak az intelligens 
szabályozás elveivel való összehangolása, 
valamint a más uniós jogi aktusok és 
szakpolitikák, illetőleg a tagállamok által 
nemzeti hatáskörben kialakított stratégiák 
és politikák viszonylatában fennálló 
koherencia és szinergiák növelése 
érdekében a 2011/92/EU irányelvet 
módosítani kell.

Or. en

Indokolás

A különösen a kkv-kra háruló szükségtelen szabályozási terhek minimalizálása érdekében az 
intelligens szabályozás elveit bele kell foglalni a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv 
felülvizsgálataiba. 

Módosítás 63
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A környezeti tárgyú vizsgálatokra 
irányuló eljárások minőségének javítása, az 
eljárás különböző lépéseinek egyszerűbbé 
tétele, valamint a más uniós jogi aktusok és 
szakpolitikák, illetőleg a tagállamok által 
nemzeti hatáskörben kialakított stratégiák 
és politikák viszonylatában fennálló 

(3) A környezeti tárgyú vizsgálatokra 
irányuló eljárások minőségének javítása, az 
eljárás különböző lépéseinek egyszerűbbé 
tétele, valamint a más uniós jogi aktusok és 
szakpolitikák, illetőleg a tagállamok által 
nemzeti hatáskörben kialakított stratégiák 
és politikák viszonylatában fennálló 
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koherencia és szinergiák növelése 
érdekében a 2011/92/EU irányelvet 
módosítani kell.

koherencia és szinergiák növelése
érdekében a 2011/92/EU irányelvet 
módosítani kell. A közigazgatási eljárások 
sok esetben túl bonyolulttá és 
hosszadalmassá váltak, ami késedelmet 
okoz és újabb környezetvédelmi 
kockázatokat teremt. E tekintetben a 
2011/92/EU irányelv egyik célkitűzésének 
az eljárások egyszerűsítésének és 
harmonizálásának kell lennie. 
Figyelembe kell venni az egyablakos 
ügyintézés kialakításának lehetőségét, 
hogy amennyiben több környezeti 
hatásvizsgálatra van szükség – például 
határokon átnyúló projektek esetében –
lehetőség legyen összehangolt értékelések 
készítésére és egyesített eljárások 
lefolytatására, valamint kötelező 
vizsgálatok esetében konkrétabb 
kritériumok meghatározására.

Or. en

Módosítás 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A környezeti tárgyú vizsgálatokra 
irányuló eljárások minőségének javítása, az 
eljárás különböző lépéseinek egyszerűbbé 
tétele, valamint a más uniós jogi aktusok és 
szakpolitikák, illetőleg a tagállamok által 
nemzeti hatáskörben kialakított stratégiák 
és politikák viszonylatában fennálló 
koherencia és szinergiák növelése 
érdekében a 2011/92/EU irányelvet 
módosítani kell.

(3) A környezeti tárgyú vizsgálatokra 
irányuló eljárások minőségének javítása, az 
eljárás különböző lépéseinek egyszerűbbé 
tétele, valamint a más uniós jogi aktusok és 
szakpolitikák, illetőleg a tagállamok által 
nemzeti hatáskörben kialakított stratégiák 
és politikák viszonylatában fennálló 
koherencia és szinergiák növelése 
érdekében a 2011/92/EU irányelvet 
módosítani kell. A közigazgatási eljárások 
sok esetben túl bonyolulttá és 
hosszadalmassá váltak, ami késedelmet 
okoz és újabb környezetvédelmi 
kockázatokat teremt. E tekintetben a 
2011/92/EU irányelv egyik célkitűzésének 
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az eljárások egyszerűsítésének és 
harmonizálásának kell lennie. 
Figyelembe kell venni az egyablakos 
ügyintézés kialakításának lehetőségét, 
hogy amennyiben több környezeti 
hatásvizsgálatra van szükség – például 
határokon átnyúló projektek esetében –
lehetőség legyen összehangolt értékelések 
készítésére és egyesített eljárások 
lefolytatására, valamint kötelező 
vizsgálatok esetében konkrétabb 
kritériumok meghatározására.

Or. en

Módosítás 65
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Unió egész területén a 
harmonizált alkalmazás és az egységes 
környezetvédelem biztosítása érdekében a 
Bizottságnak a Szerződések őreként 
biztosítania kell a 2011/92/EU irányelv 
által előírt, többek között a nyilvános 
konzultációra és a nyilvánosság 
részvételére vonatkozó rendelkezéseknek 
való minőségi és eljárási megfelelést.

Or. en

Módosítás 66
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azon projektek esetében, amelyek 
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határokon átnyúló hatással lehetnek a 
környezetre, az érintett tagállamoknak
közös és paritásos alapon működő 
kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk, 
amely az összes eljárási szakasszal 
foglalkozik. A projekt végleges 
engedélyezéséhez valamennyi érintett 
tagállam hozzájárulására szükség van.

Or. de

Módosítás 67
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 2011/92/EU felülvizsgált irányelv 
ezenkívül azt hivatott biztosítani, hogy 
javuljon a környezetvédelem, növekedjen
az erőforrás-hatékonyság és Európában 
támogassák a fenntartható növekedést. E
célból az irányelvben megállapított 
eljárásokat egyszerűsíteni és harmonizálni 
kell.

Or. de

Módosítás 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elmúlt évtizedben megnőtt a 
környezeti kérdések, köztük az erőforrás-
hatékonyság, a biológiai sokféleség, az 
éghajlatváltozás és a katasztrófakockázatok 
súlya a szakpolitikai döntéshozatalban, 
ezért ezeknek a kérdésköröknek –

(4) Az elmúlt évtizedben megnőtt a 
környezeti kérdések, köztük az erőforrás-
hatékonyság, a biológiai sokféleség, az 
éghajlatváltozás és a katasztrófakockázatok 
súlya a szakpolitikai döntéshozatalban, 
ezért ezeknek a kérdésköröknek –
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különösen az infrastruktúra-fejlesztési 
projektek vonatkozásában – kritikus helyet 
kell elfoglalniuk az értékelési és a 
döntéshozatali folyamatokon belül.

különösen az infrastruktúra-fejlesztési 
projektek vonatkozásában – kritikus helyet 
kell elfoglalniuk az értékelési és a 
döntéshozatali folyamatokon belül. A 
történelmi és kulturális örökség 
megőrzése tekintetében a Bizottságnak
javaslatot kell tennie a 2011/92/EU 
irányelv jobb végrehajtását célzó 
szempontok és indikációk – többek között 
a vizuális hatások – listájára, mivel 
jelenleg e tekintetben nincsenek ilyen 
iránymutatások.

Or. en

Módosítás 69
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elmúlt évtizedben megnőtt a 
környezeti kérdések, köztük az erőforrás-
hatékonyság, a biológiai sokféleség, az 
éghajlatváltozás és a katasztrófakockázatok 
súlya a szakpolitikai döntéshozatalban, 
ezért ezeknek a kérdésköröknek –
különösen az infrastruktúra-fejlesztési 
projektek vonatkozásában – kritikus helyet 
kell elfoglalniuk az értékelési és a 
döntéshozatali folyamatokon belül.

(4) Az elmúlt évtizedben megnőtt a 
környezeti kérdések, köztük az erőforrás-
hatékonyság, a biológiai sokféleség, az 
éghajlatváltozás és a katasztrófakockázatok 
súlya a szakpolitikai döntéshozatalban, 
ezért ezeknek a kérdésköröknek –
különösen az infrastruktúra-fejlesztési 
projektek vonatkozásában – kritikus helyet 
kell elfoglalniuk az értékelési és a 
döntéshozatali folyamatokon belül. A 
történelmi és kulturális örökség 
megőrzése tekintetében a Bizottságnak 
javaslatot kell tennie a 2011/92/EU 
irányelv jobb végrehajtását célzó 
szempontok és indikációk – többek között 
a vizuális hatások – listájára, mivel 
jelenleg e tekintetben nincsenek ilyen 
iránymutatások.

Or. en
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Módosítás 70
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A talajvédelmi tematikus stratégia és az 
erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemterve kiemeli a talaj 
mint erőforrás fenntartható használatának 
fontosságát, valamint azt, hogy foglalkozni 
szükséges a települések által elfoglalt 
területek kiterjedésének fenntarthatatlan 
időbeli növekedésével („területelvonás”). 
Az Egyesült Nemzetek égisze alatt 2012. 
június 20–22-én Rio de Janeiróban 
megtartott fenntarthatósági konferencia 
záróokmánya elismeri a helyes 
területgazdálkodás (a talajjal való 
gazdálkodást is ideértve) gazdasági és 
társadalmi jelentőségét, valamint a 
földterületek állapotromlásának 
visszafordítására irányuló sürgős fellépés 
szükségességét. Ezért a köz- és a 
magánprojekteknek – egyebek mellett 
megfelelő nemzeti, regionális és helyi 
szintű területhasznosítási tervek és 
politikák kialakításával – számításba kell 
venniük és korlátozniuk kell azokat a 
hatásaikat, amelyeket a földterületekre és 
ezen belül különösen a területelvonásra, 
valamint a talajokra és ezen belül 
különösen a szervesanyag-tartalomra, az 
erózióra, a tömörödésre és a talajlezárásra 
gyakorolnak.

(6) A talajvédelmi tematikus stratégia és az 
erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemterve kiemeli a talaj 
mint erőforrás fenntartható használatának 
fontosságát, valamint azt, hogy foglalkozni 
szükséges a települések által elfoglalt 
területek kiterjedésének fenntarthatatlan 
időbeli növekedésével („területelvonás”). 
Az Egyesült Nemzetek égisze alatt 2012. 
június 20–22-én Rio de Janeiróban 
megtartott fenntarthatósági konferencia 
záróokmánya elismeri a helyes 
területgazdálkodás (a talajjal való 
gazdálkodást is ideértve) gazdasági és 
társadalmi jelentőségét, valamint a 
földterületek állapotromlásának 
visszafordítására irányuló sürgős fellépés 
szükségességét. Ezért a köz- és a 
magánprojekteknek – egyebek mellett 
megfelelő nemzeti, regionális és helyi 
szintű területhasznosítási tervek és 
politikák kialakításával – számításba kell 
venniük és korlátozniuk kell azokat a 
hatásaikat, amelyeket a földterületekre és 
ezen belül különösen a területelvonásra, 
illetve az élelmiszer- és 
takarmánytermesztésre és a megújuló 
nyersanyagok előállítására szolgáló 
mezőgazdasági és erdészeti területek 
területének csökkenésére, valamint a 
talajokra és ezen belül különösen a 
szervesanyag-tartalomra, az erózióra, a 
tömörödésre és a talajlezárásra 
gyakorolnak.

Or. de

Indokolás

Az Európai Bizottság javaslata értelmében a projekt földterületekre gyakorolt hatásait először 
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egy környezeti hatásvizsgálat keretében vizsgálják meg. A földterületek védelme azonban nem 
korlátozható csupán a talaj termőképességével kapcsolatos tisztán minőségi környezeti 
szempontokra, hanem azt ki kell terjeszteni a mezőgazdasági és erdészeti termőterületek 
mennyiségi megőrzésére is.

Módosítás 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 167. cikkének (4) bekezdése 
értelmében az Unió által tiszteletben 
tartandó és támogatandó kulturális 
sokszínűség szerves részét képező 
kulturális örökség és táj védelme és 
támogatása területén hasznos 
fogalommeghatározásokat és alapelveket
tartalmaznak az Európa Tanács vonatkozó 
egyezményei, különösen pedig az európai 
építészeti örökség védelméről szóló 
egyezmény, az európai tájvédelmi 
egyezmény és a kulturális örökség 
társadalmi értékéről szóló keretegyezmény.

(11) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 167. cikkének (4) bekezdése 
értelmében az Unió által tiszteletben 
tartandó és támogatandó kulturális 
sokszínűség szerves részét képező 
kulturális örökség és táj védelme és 
támogatása területén hasznos 
fogalommeghatározásokat és alapelveket 
tartalmaznak az Európa Tanács vonatkozó 
egyezményei, különösen pedig az európai 
építészeti örökség védelméről szóló 
egyezmény, az európai tájvédelmi 
egyezmény, a kulturális örökség társadalmi 
értékéről szóló keretegyezmény és az 
UNESCO által 1976-ban Nairobiban 
elfogadott, a történelmi területek 
megőrzésére és mai szerepére vonatkozó 
nemzetközi ajánlás.

Or. en

Módosítás 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A történelmi és kulturális örökség 
megőrzése, a természeti tájak és a városi 
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területek szempontjából a vizuális hatás a 
környezeti hatásvizsgálatok egyik alapvető 
kritériuma; a vizsgálatokat ki kell 
egészíteni ezzel a tényezővel is.

Or. es

Indokolás

Egyes tagállamok – például Franciaország, Olaszország vagy az Egyesült Királyság –
jogszabályai már tartalmazzák szempontként a vizuális hatást.

Módosítás 73
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság „Európa 2020: Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című 
közleményében meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban, az
intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés beindítása érdekében a 
2011/92/EU irányelv alkalmazása során –
különösen a kis- és középvállalkozások 
számára – versenyalapú üzleti környezetet
szükséges biztosítani.

(12) A Bizottság „Európa 2020: Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című 
közleményében meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban, a 
2011/92/EU irányelv alkalmazása során
intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedést szükséges biztosítani.

Or. es

Indokolás

A bekezdés egyszerűsítése. A vállalkozások és a kkv-k versenyképességének biztosítása mindig 
pozitív törekvés, de soha nem előzheti meg az egyes projektek által nyújtandó környezeti 
garanciákat.

Módosítás 74
Vladko Todorov Panayotov
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Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság „Európa 2020: Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című 
közleményében meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban, az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés beindítása érdekében a 
2011/92/EU irányelv alkalmazása során –
különösen a kis- és középvállalkozások 
számára – versenyalapú üzleti környezetet 
szükséges biztosítani.

(12) A Bizottság „Európa 2020: Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című 
közleményében meghatározott 
célkitűzésekkel és az iparpolitikáról szóló, 
közelmúltban frissített, „Erősebb európai 
ipart a növekedés és a gazdasági 
fellendülés érdekében” című 
közleménnyel (COM(2012)582) 
összhangban, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés beindítása érdekében a 
2011/92/EU irányelv alkalmazása során –
különösen a kis- és középvállalkozások 
számára – versenyalapú üzleti környezetet 
szükséges biztosítani.

Or. en

Indokolás

Az EU iparpolitikai célkitűzéseinek elérése érdekében a környezetvédelmi és iparpolitika 
terén az EU-nak minden rendelkezésre álló szakpolitikai eszközt ki kell használnia, és 
integrált megközelítést kell alkalmaznia. A környezeti hatásvizsgálatok kulcsfontosságú lépést 
jelentenek bizonyos ipari projektek tényleges megvalósulásának lehetővé tételében, és 
hozzájárulnak az EU gazdasági fejlődéséhez és növekedéséhez.

Módosítás 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A környezetre várhatóan jelentős 
hatást gyakorló köz- és magánprojektek 
csak azt követően engedélyezhetők, ha 
értékelték azon jelentős hatásokat, 
amelyeket e projektek várhatóan a 
környezetre gyakorolnak. Ezt az értékelést 
a projektgazda által szolgáltatott és adott 
esetben a projekt által várhatóan érintett 
hatóságok és a nyilvánosság érintett tagjai 
által kiegészített információk alapján kell 
elvégezni. Az értékelést független, 
akkreditált és műszaki szempontból 
hozzáértő szakértők végzik, akik 
díjazásához a projektgazda is hozzájárul.

Or. lt

Módosítás 76
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A nyilvánosság hozzáférésének és az 
átláthatóságnak a növelése érdekében 
minden tagállamban olyan elektronikus 
központi portált kell elérhetővé tenni, 
amely ezen irányelv végrehajtása 
tekintetében időszerű környezetvédelmi 
információkat nyújt.

Or. en

Módosítás 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az adminisztratív terhek 
csökkentése, a döntéshozatali folyamat 
gördülékenyebbé tétele és a projektek 
költségeinek csökkentése érdekében meg 
kell tenni a szükséges lépéseket a 
követendő kritériumok szabványosítása 
felé, ahogyan azt az európai 
szabványosításról szóló 1025/2012/EU 
rendelet előírja1, azzal a céllal, hogy
támogassák az elérhető legjobb technikák 
alkalmazását, javuljon a versenyképesség 
és megelőzzék a jogszabály különböző 
értelmezéseit.
_______________
1 HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

Or. es

Módosítás 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A további egyszerűsítés és a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 
munkájának megkönnyítése céljából a 
kritériumokra vonatkozóan a különböző 
gazdasági és ipari ágazatok sajátosságait 
figyelembe vevő iránymutatásokat kell 
kidolgozni. Ennek a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK 
irányelv1 6. cikke szerinti útmutatásokon 
kell alapulnia.
_______________
1 HL L 206., 1992.7.22.,.7. o.

Or. es
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Módosítás 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A történelmi és kulturális örökség 
lehető legjobb megőrzésének szem előtt 
tartása és végrehajtása érdekében a 
Bizottságnak és/vagy a tagállamoknak a 
követendő kritériumokra vonatkozó 
iránymutatást kell kidolgozniuk.

Or. es

Indokolás

A hatóságok sok esetben nem igazán tudják, hogy a történelmi és kulturális örökség 
megőrzésével összefüggésben milyen kritériumokat alkalmazzanak vagy vegyenek figyelembe. 
Ez az intézkedés nagyobb bizonyosságot teremtene.

Módosítás 80
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tapasztalatok megmutatták, hogy a 
polgári lakosságot fenyegető 
veszélyhelyzetekben a 2011/92/EU 
irányelv rendelkezéseinek tiszteletben 
tartása káros következményekkel járhat, 
ezért a tagállamokat fel kell hatalmazni 
arra, hogy a megfelelő esetekben az 
irányelv alkalmazásától eltekintsenek.

(13) A tapasztalatok megmutatták, hogy a 
polgári lakosságot fenyegető 
veszélyhelyzetekben a 2011/92/EU 
irányelv rendelkezéseinek tiszteletben 
tartása káros következményekkel járhat, 
ezért a tagállamokat fel kell hatalmazni 
arra, hogy – amennyiben a Bizottságot és 
az érintett nyilvánosságot megfelelően 
tájékoztatják – a kizárólag a polgári 
lakosságot fenyegető vészhelyzetekben 
szükségessé váló intézkedéseket 
végrehajtó projektek esetében kivételesen 
eltekintsenek az irányelv alkalmazásától.
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Or. en

Módosítás 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tapasztalatok megmutatták, hogy a 
polgári lakosságot fenyegető 
veszélyhelyzetekben a 2011/92/EU 
irányelv rendelkezéseinek tiszteletben 
tartása káros következményekkel járhat, 
ezért a tagállamokat fel kell hatalmazni 
arra, hogy a megfelelő esetekben az 
irányelv alkalmazásától eltekintsenek.

(13) A tapasztalatok megmutatták, hogy a 
polgári lakosságot fenyegető 
veszélyhelyzetekben a 2011/92/EU 
irányelv rendelkezéseinek tiszteletben 
tartása káros következményekkel járhat, 
ezért a tagállamokat fel kell hatalmazni 
arra, hogy az érintett nyilvánossággal való 
konzultációt követően ezekben a kivételes 
esetekben az irányelv alkalmazásától 
eltekintsenek.

Or. en

Módosítás 82
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tapasztalatok megmutatták, hogy a 
polgári lakosságot fenyegető 
veszélyhelyzetekben a 2011/92/EU 
irányelv rendelkezéseinek tiszteletben 
tartása káros következményekkel járhat, 
ezért a tagállamokat fel kell hatalmazni 
arra, hogy a megfelelő esetekben az 
irányelv alkalmazásától eltekintsenek.

(13) A tapasztalatok megmutatták, hogy a 
polgári lakosságot fenyegető 
veszélyhelyzetekben a 2011/92/EU 
irányelv rendelkezéseinek tiszteletben 
tartása káros következményekkel járhat, 
ezért a tagállamokat fel kell hatalmazni 
arra, hogy a megfelelő esetekben az 
irányelv alkalmazásától eltekintsenek. E 
tekintetben az irányelvnek figyelembe kell 
vennie az Espoo-i Egyezmény 
rendelkezéseit, amelyek határokon 
átnyúló projektek esetében előírják, hogy 
a részt vevő államok kötelesek értesíteni 
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egymást és konzultálni egymással. Ilyen 
határokon átnyúló projektek esetében a 
Bizottságnak – amennyiben és amikor ez 
megfelelő és lehetséges – proaktívabb és 
segítőbb szerepet kell betöltenie.

Or. en

Módosítás 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A projektek környezeti 
hatásvizsgálata során figyelembe kell 
venni az arányosságot. A projekt 
környezeti hatásvizsgálatához előírt 
követelményeknek arányosaknak kell 
lenniük a projekt méretével és 
szakaszával.

Or. en

Módosítás 84
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A 2011/92/EU irányelv 1. cikkének 
(4) bekezdése – amely megállapítja, hogy 
az irányelv nem vonatkozik azokra a 
projektekre, amelyek részleteit különleges 
nemzeti jogszabály határozza meg –, 
korlátozott eljárási garanciákkal 
rendelkező, nyitott eltérést állapít meg, és 
lényegében megkerülheti az irányelv 
végrehajtását.
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Or. en

Módosítás 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A felesleges erőfeszítések és 
kiadások elkerülése érdekében a II. 
melléklet szerinti projektekhez be kell 
nyújtani egy legfeljebb 30 oldalas 
szándéknyilatkozatot, amely tartalmazza a 
projekt jellemzőit és az előszűrés tárgyát 
képező projekt helyszínére vonatkozó 
információkat, ami a projekt 
megvalósíthatóságának első értékelését 
szolgálja. Az előszűrésnek nyilvánosnak 
kell lennie, és meg kell felelnie a 3. 
cikkben foglalt tényezőknek. Ebben be 
kell mutatni a projekt jelentős közvetlen és 
közvetett hatásait.

Or. es

Módosítás 86
João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A hatáskörrel rendelkező hatóságokat 
kötelezni kell a környezetvédelmi jelentés
formájában benyújtandó környezeti 
információk tárgyának és 
részletezettségének meghatározására 
(„tárgykijelölés”). A vizsgálatok 
minőségének javítása és a döntéshozatali 
folyamat egyszerűsítése érdekében fontos 
uniós szinten meghatározni azokat az 

(17) A hatáskörrel rendelkező hatóságokat 
kötelezni kell a környezetvédelmi 
hatásvizsgálat formájában tárgyalandó
környezeti információk tárgyának és 
részletezettségének meghatározására 
(„tárgykijelölés”). A vizsgálatok 
minőségének javítása és a döntéshozatali 
folyamat egyszerűsítése érdekében fontos 
uniós szinten meghatározni azokat az 
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információkategóriákat, amelyekre a 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ezt a 
meghatározást el kell végezniük.

információkategóriákat, amelyekre a 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ezt a 
meghatározást el kell végezniük.

Or. pt

Módosítás 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A hatáskörrel rendelkező hatóságokat 
kötelezni kell a környezetvédelmi jelentés 
formájában benyújtandó környezeti 
információk tárgyának és 
részletezettségének meghatározására 
(„tárgykijelölés”). A vizsgálatok 
minőségének javítása és a döntéshozatali 
folyamat egyszerűsítése érdekében fontos 
uniós szinten meghatározni azokat az 
információkategóriákat, amelyekre a
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ezt a 
meghatározást el kell végezniük.

(17) A hatáskörrel rendelkező hatóságokat 
kötelezni kell a környezetvédelmi jelentés 
formájában benyújtandó környezeti 
információk tárgyának és 
részletezettségének meghatározására 
(„tárgykijelölés”). A vizsgálatok 
minőségének javítása, az eljárások 
egyszerűsítése és a döntéshozatali folyamat 
egyszerűsítése érdekében fontos uniós 
szinten meghatározni azokat az 
információkategóriákat, amelyekre a 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ezt a 
meghatározást el kell végezniük.

Or. en

Módosítás 88
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A folyamat minőségének javítása és a 
környezeti szempontoknak a projektre 
vonatkozó tervezési munka korai 
szakaszában történő figyelembevétele 
érdekében a projektgazda által a projektről 
benyújtandó környezetvédelmi jelentésnek 

(18) A projektgazda által a projektről 
benyújtandó környezetvédelmi jelentésnek 
indokolt tartalmaznia a tervezett projekt 
ésszerű alternatíváinak értékelését.
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indokolt tartalmaznia a tervezett projekt 
ésszerű alternatíváinak értékelését, 
beleértve annak értékelését is, hogy a 
projekt megvalósítása nélkül 
valószínűsíthetően hogyan változna idővel 
a környezet állapota 
(„alapforgatókönyv”).

Or. fr

Módosítás 89
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A folyamat minőségének javítása és a 
környezeti szempontoknak a projektre 
vonatkozó tervezési munka korai 
szakaszában történő figyelembevétele 
érdekében a projektgazda által a projektről 
benyújtandó környezetvédelmi jelentésnek 
indokolt tartalmaznia a tervezett projekt 
ésszerű alternatíváinak értékelését, 
beleértve annak értékelését is, hogy a 
projekt megvalósítása nélkül 
valószínűsíthetően hogyan változna idővel 
a környezet állapota 
(„alapforgatókönyv”).

(18) A folyamat minőségének javítása és a 
környezeti szempontoknak a projektre 
vonatkozó tervezési munka korai 
szakaszában történő figyelembevétele 
érdekében a projektgazda által a projektről 
benyújtandó környezetvédelmi jelentésnek 
indokolt tartalmaznia a tervezett projekt 
ésszerű alternatíváinak értékelését.

Or. en

Módosítás 90
João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A folyamat minőségének javítása és a 
környezeti szempontoknak a projektre 

(18) A folyamat minőségének javítása és a 
környezeti szempontoknak a projektre 
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vonatkozó tervezési munka korai 
szakaszában történő figyelembevétele 
érdekében a projektgazda által a projektről 
benyújtandó környezetvédelmi jelentésnek
indokolt tartalmaznia a tervezett projekt 
ésszerű alternatíváinak értékelését, 
beleértve annak értékelését is, hogy a 
projekt megvalósítása nélkül 
valószínűsíthetően hogyan változna idővel 
a környezet állapota („alapforgatókönyv”).

vonatkozó tervezési munka korai 
szakaszában történő figyelembevétele 
érdekében a projektgazda által a projektről 
benyújtandó környezetvédelmi 
hatásvizsgálatnak indokolt tartalmaznia a 
tervezett projekt ésszerű alternatíváinak 
értékelését, beleértve annak értékelését is, 
hogy a projekt megvalósítása nélkül
valószínűsíthetően hogyan változna idővel 
a környezet állapota („alapforgatókönyv”).

(Ez a módosítás a dokumentum egészére 
vonatkozik)

Or. pt

Indokolás

A „környezetvédelmi jelentéssel” szemben a „környezetvédelmi hatásvizsgálat” elnevezés 
jobban kifejezi a környezeti hatásvizsgálattal, annak céljaival és módszerével való 
egységességet. A terminológia megváltoztatása zavart okozhat, ezenkívül módosíthatja a 
végső dokumentum hatókörét és célját.

Módosítás 91
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A hatékonyabb döntéshozatal 
ösztönzése és a jogbiztonság növelése 
érdekében, figyelemmel a tervezett projekt 
jellegére, összetettségére, helyére és 
méretére is, meg kell állapítani a projektek 
környezeti tárgyú vizsgálatának különböző 
szakaszaiban igénybe vehető időkereteket. 
Ezeknek az időkereteknek semmilyen 
körülmények között sem szabad 
hátrányosan befolyásolniuk a 
környezetvédelem szintjét, különösen 
abban az esetben, ha ez a szint más 
környezetvédelmi tárgyú uniós jogi 
aktusból fakad, sem a nyilvánosság 
tényleges részvételét vagy az 

(22) A hatékonyabb döntéshozatal 
ösztönzése és a jogbiztonság növelése 
érdekében, figyelemmel a tervezett projekt 
jellegére, összetettségére, helyére és 
méretére is, meg kell állapítani a projektek 
környezeti tárgyú vizsgálatának különböző 
szakaszaiban igénybe vehető, ésszerű és 
kiszámítható időkereteket. Ezeknek az 
időkereteknek semmilyen körülmények 
között sem szabad hátrányosan 
befolyásolniuk a környezetvédelem 
szintjét, különösen abban az esetben, ha ez 
a szint más környezetvédelmi tárgyú uniós 
jogi aktusból fakad, sem a nyilvánosság 
tényleges részvételét vagy az 
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igazságszolgáltatáshoz való jogot. igazságszolgáltatáshoz való jogot.

Or. en

Módosítás 92
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az EU által ratifikált és saját 
jogszabályaiba átültetett Århusi 
Egyezmény célkitűzései között szerepel a 
nyilvánosság azon jogának biztosítása, 
hogy környezeti ügyekben részt vegyen a 
döntéshozatalban. Következésképpen 
továbbra is támogatni kell a nyilvánosság 
részvételét, többek között mindazon 
társulások, szervezetek, csoportok és 
különösen azon nem kormányzati 
szervezetek részvételét, amelyek a 
környezet védelméért dolgoznak. Továbbá, 
az Århusi Egyezmény 9. cikkének (2) és
(4) bekezdése előírja a bírósági és egyéb 
eljárásokhoz való jogot a határozatok, jogi 
aktusok és mulasztások anyagi vagy 
eljárási jogszerűségének a kifogásolása 
céljából a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó rendelkezésekre is figyelemmel.

Or. es

Indokolás

A módosítás a régi irányelv (17), (19), (20) és (21) preambulumbekezdéseit foglalja össze. Az 
Århusi Egyezmény követelményeit az ezen új irányelv preambulumbekezdéseiben is idézni 
kell.

Módosítás 93
João Ferreira
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Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban való részvétele 
kulcsfontosságú annak biztosítása 
érdekében, hogy figyelembe vegyék azokat 
a véleményeket és aggodalmakat, amelyek 
e döntések meghozatala szempontjából 
fontosnak lehetnek, ezzel is növelve a 
döntéshozatali folyamat
elszámoltathatóságát és átláthatóságát, 
javítva a döntések tartalmi minőségét és 
hozzájárulva a közvélemény 
környezetvédelmi tudatosságához.

Or. pt

Módosítás 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A hatályos 2011/92/EU irányelv 
értelmében a – hagyományos és nem 
hagyományos – szénhidrogének feltárását 
és kitermelését a feltárt vagy kitermelt 
mennyiségtől függetlenül a II. melléklet 
szabályozza. E projekteket a III. melléklet 
szerinti szempontrendszer alapján eseti 
alapon kell ellenőrizni annak érdekében, 
hogy meg lehessen határozni a 
környezetre gyakorolt hatásaik 
jelentőségét. A 85/337/EGK irányelvnek a 
nem hagyományos szénhidrogének 
feltárására és kitermelésére irányuló 
projektekre történő alkalmazásáról szóló 
bizottsági iránymutatással1 és a palagáz-
és palaolaj-kitermelésnek a környezetre 
gyakorolt hatásairól szóló európai 
parlamenti állásfoglalásban2
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megfogalmazott követelményekkel 
összhangban a nem hagyományos 
szénhidrogénekkel kapcsolatos 
projekteknek – a hagyományos 
tevékenységekhez hasonlóan – ezen 
irányelv hatálya alá kell tartozniuk. Ezért 
módosítani kell a 2011/92/EU irányelv I. 
mellékletét annak érdekében, hogy a nem 
hagyományos szénhidrogének feltárására 
és kitermelésére irányuló, a környezetre 
várhatóan jelentős hatást gyakorló 
projektek esetében kötelező legyen a 
hatásvizsgálat elvégzése.
__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Módosítás 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A 2011/92/EU irányelv I. 
mellékletében a kőolaj és a földgáz 
vonatkozásában előírt küszöbértékek nem 
veszik figyelembe a nem hagyományos 
szénhidrogének gyakran változó és 
alacsonyabb termelési szintjének 
specifikusságát, és hogy e 
szénhidrogéneket a környezettel szemben 
rendkívül agresszív technológiák 
segítségével, például hidraulikus 
rétegrepesztéssel nyerik ki. Ebből 
következően a környezetre gyakorolt 
hatásuk ellenére az ilyen 
szénhidrogénekre vonatkozó projektek 
esetében az ezen irányelv I. melléklete 
szerint kötelező környezeti
hatásvizsgálatot kell végezni, függetlenül 
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a kitermelt mennyiségtől.

Or. es

Indokolás

E módosítás az előadó 8. módosításának szövegét veszi át egyszerűsített megfogalmazásban, 
kiegészítve azzal, hogy a nem hagyományos szénhidrogének esetében a vizsgálat 
szükségességét nem annyira a kitermelt mennyiség, mint inkább a kitermelés során 
alkalmazott, a környezettel szemben agresszív technológia indokolja.

Módosítás 96
Tadeusz Cymański

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az eleddig kitermelt mennyiségektől 
függetlenül a II. melléklet tartalmazza 
többek között a nem hagyományos 
szénhidrogének feltárásával kapcsolatos 
projekteket.

Or. pl

Módosítás 97
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az új rendelkezéseket azokra a 
projektekre is indokolt alkalmazni, 
amelyekre vonatkozóan az engedély iránti 
kérelmet az átültetési határidő előtt 
nyújtották be, de amelyek környezeti
hatásvizsgálatát eddig az időpontig nem 
zárták le.

(24) Az új rendelkezéseket csak az 
átültetési határidő után hivatalosan 
megkezdett környezeti hatásvizsgálati 
eljárásokra kell alkalmazni.

Or. en
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Indokolás

Bizonyos jogi alapelvekbe – például a visszaható hatály tilalmának elvébe és a jogbiztonság 
elvébe – ütközik a hatásvizsgálati eljárást a környezeti hatásvizsgálatról szóló módosított
irányelv átültetése előtt elindító projektgazdáktól annak megkövetelése, hogy feleljenek meg 
az irányelv további új előírásainak, ha az átültetés időpontjában ez az eljárás nem zárult le.

Módosítás 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az új rendelkezéseket azokra a 
projektekre is indokolt alkalmazni,
amelyekre vonatkozóan az engedély iránti 
kérelmet az átültetési határidő előtt 
nyújtották be, de amelyek környezeti 
hatásvizsgálatát eddig az időpontig nem 
zárták le.

(24) Az új rendelkezéseket csak azokra a 
projektekre kell alkalmazni, amelyek 
környezeti hatásvizsgálatát a 2011/92/EU 
irányelv átültetésének időpontjában még 
nem kezdték meg.

Or. en

Indokolás

A bizottsági szövegben javasolt visszaható hatályú alkalmazás jelentős jogi bizonytalanságok 
teremt a projektgazdák számára. A visszaható hatály ugyanis az eljárási határidők és 
határnapok újbóli megkezdődését eredményezheti, ekként pedig arra kötelezné a 
projektgazdákat, hogy a már elvégzett eljárási lépéseket ismét megtegyék. Jelentős 
késedelmeket és fokozott költségeket okozhat mind a projektgazdák, mind pedig a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok számára.

Módosítás 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az új rendelkezéseket azokra a 
projektekre is indokolt alkalmazni, 
amelyekre vonatkozóan az engedély iránti 

(24) Az új rendelkezéseket kizárólag 
azokra a projektekre indokolt alkalmazni, 
amelyek környezeti hatásvizsgálatát ezen 
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kérelmet az átültetési határidő előtt 
nyújtották be, de amelyek környezeti 
hatásvizsgálatát eddig az időpontig nem 
zárták le.

irányelv átültetési határideje előtt még 
nem kezdték meg.

Or. it

Módosítás 100
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A (2) bekezdés a) pontjának első 
francia bekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„– épületek vagy egyéb létesítmények 
kivitelezése és bontása,”.

Or. de

Indokolás

A környezeti hatásvizsgálatról szóló, jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása. Ily 
módon a bontási munkák tekintetében többé nem kell rendszeresen környezeti hatásvizsgálatot 
végezni. Az épületek, létesítmények, utak és más építmények lebontása – főszabály szerint –
nem jár a természetes környezetbe vagy a tájba való beavatkozással, sokkal inkább a talaj, a 
víz, a természet és a táj állapotának javítását vonja maga után. Következésképpen nem kell 
környezeti hatásvizsgálatot végezni azon projektek esetében, amelyek célja a területhasználat 
csökkentése, és ezáltal kifejezetten a környezetvédelem.

Módosítás 101
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A (2) bekezdés a) pontjának első 
francia bekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„– épületek vagy egyéb létesítmények 
kivitelezése és bontása,”.

Or. de

Módosítás 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A (2) bekezdés a) pontjának első 
francia bekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„– épületek vagy egyéb létesítmények 
kivitelezése és bontása,”.

Or. en

Indokolás

A bontási munkák szerepeltetése aránytalan lenne.

Módosítás 103
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A (2) bekezdés a) pontjának első 
francia bekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„– épületek vagy egyéb létesítmények 
kivitelezése és bontása,”.

Or. en

Indokolás

A bontási munkák a természetes környezetbe való beavatkozásnak tekinthetők (a C-50/09. sz. 
ügyben hozott ítélet). A fogalommeghatározás jelenlegi formájában már magában foglalja a 
bontási munkákat, ezért nincs szükség annak módosítására. Az irányelv csak az I. és a II. 
melléklet szerinti projektek bontására vonatkozik. A bontási munkák jellege miatt ezeket a 
munkákat ésszerű a II. melléklet szerinti projektek körébe sorolni. A II. melléklet 13. pontját 
ezért módosítani kell, és szerepeltetni kell az I. és II. melléklet szerinti projektek bontási 
munkáit.

Módosítás 104
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– épületek vagy egyéb létesítmények 
kivitelezése és bontása,

– épületek és egyéb létesítmények 
kivitelezése. A bontás is ezen irányelv 
hatálya alá tartozik, amennyiben nem 
képezi ágazat-specifikus szabályozás 
tárgyát,

Or. fr

Indokolás

Egyes bontási tevékenységek környezetre gyakorolt hatása elenyésző. Következésképpen, 
amennyiben a bontás már kötelezettséggel jár, mentesíteni kell azokat a további 
kötelezettségek alól.
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Módosítás 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A (2) bekezdés a) pontjának első francia 
bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

a) A (2) bekezdés a) pontja az első francia 
bekezdése után a következő szöveggel 
egészül ki:

– épületek vagy egyéb létesítmények
kivitelezése és bontása,

– a 2004/35/EK és a 2010/75/EU 
irányelvben nem szereplő bontási 
munkák;

Or. it

Indokolás

A jogszabályok és eljárások párhuzamosságának elkerülése érdekében.

Módosítás 106
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Bánki Erik, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– épületek vagy egyéb létesítmények 
kivitelezése és bontása,

– épületek vagy egyéb létesítmények
kivitelezése, ideértve a kivitelezéssel 
közvetlenül összefüggő bontási munkákat 
is,

Or. de

Indokolás

A környezeti hatásvizsgálatról szóló, jelenleg hatályos irányelv szövegét meg kell őrizni. 
Csupán azokat a bontási munkákat kell belefoglalni, amelyek közvetlenül összefüggnek az 
adott létesítmény kivitelezésével. Nem indokolt belefoglalni azokat az egyéb bontási 
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munkákat, amelyek célja kizárólag valamely építmény felszámolása, és ezáltal éppen a 
környezetkárosodás megszüntetése.

Módosítás 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– épületek vagy egyéb létesítmények 
kivitelezése és bontása,

– épületek vagy egyéb létesítmények 
kivitelezése és az azzal összefüggő bontás,

Or. en

Módosítás 108
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– épületek vagy egyéb létesítmények 
kivitelezése és bontása,

– épületek vagy egyéb létesítmények 
kivitelezése, beleértve a bontási 
munkákat,

Or. en

Indokolás

A javaslat külön hivatkozik a bontási munkákra, mint azoknak a céloknak az egyikére, 
amelyekhez környezeti hatásvizsgálatra van szükség. A tagállamoknak ezt nemzeti 
jogszabályaikban kell kezelniük.

Módosítás 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– épületek vagy egyéb létesítmények 
kivitelezése és bontása,

– épületek vagy egyéb létesítmények 
kivitelezése és adott esetben bontása, vagy 
azok működtetése,

Or. en

Indokolás

A működési és a leszerelési szakaszt is magában foglaló életciklusra vonatkozó teljes 
környezeti hatásvizsgálatot kell lefolytatni.

Módosítás 110
Sabine Wils, João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– épületek vagy egyéb létesítmények
kivitelezése és bontása,

épületek vagy egyéb létesítmények 
kivitelezése és bontása, épületek vagy 
egyéb létesítmények létrehozása és 
bővítése, a létesítmény működésének vagy 
a létesítmény teljesítményének az (1) 
bekezdés szerinti hatásokkal járó 
megváltoztatása,

Or. en

Indokolás

A létesítmények strukturális és operatív bővítése (például kapacitásbővítése) esetén – még 
abban az esetben is, ha ez várhatóan jelentős környezeti hatásokkal jár – környezeti 
hatásvizsgálatot csak abban az esetben kell végezni, ha azt hivatalos közigazgatási eljárással 
jóváhagyták. Ezt a hiányosságot orvosolja ez a módosítás.
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Módosítás 111
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a a pont (új)
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdés a) pontjának második 
francia bekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:
„– egyéb beavatkozások a természetes 
környezetbe és tájba, beleértve az 
ásványkincsek kutatását és kiaknázását 
is;

Or. en

Indokolás

Az ásványkincsek kiaknázása már a projekt része. A kutatási tevékenységek lefedése 
érdekében a szöveg kiegészül az ásványkincsek kutatásával. 

Módosítás 112
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a a pont (új)
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdés a) pontjának második 
francia bekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:
„– egyéb beavatkozások a természetes 
környezetbe és tájba, beleértve a 
szénhidrogének kutatását és kiaknázását 
is;

Or. en
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Indokolás

A szénhidrogének kiaknázása már a projekt része. A kutatási tevékenységek lefedése 
érdekében a szöveg kiegészül a szénhidrogének kutatásával. 

Módosítás 113
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a a pont (új)
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a (2) bekezdés a) pontja a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Nem minősülnek projekteknek azok a 
beruházások és tevékenységek, amelyeket 
részleteiben tagállami jogalkotási aktus 
alapján engedélyeznek vagy hagynak 
jóvá.”

Or. de

Indokolás

Az, hogy a projekt fogalma az épületek vagy egyéb létesítmények kivitelezésén túl a 
természetes környezetbe vagy tájba való egyéb beavatkozásokra is kiterjed, ami biztosítja az 
uniós tagállamok számára szükséges mérlegelést, hogy egyes esetekben környezeti 
hatásvizsgálatot kérjenek, amennyiben egy tevékenység esetleg jelentős hatást gyakorolhat a 
környezetre. E mérlegelésnek azonban az szab határt, ha az adott tagállam egy – az uniós 
joggal összhangban álló – jogszabályban úgy határozott, hogy bizonyos tevékenységeket 
engedélyez vagy hatósági engedélytől teszi függővé.

Módosítás 114
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a a pont (új)
2011/92/EU irányelv 
1 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a (2) bekezdés c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„c) »engedély«: a hatáskörrel rendelkező 
hatóság vagy hatóságok olyan döntése, 
amely feljogosítja a projektgazdát a 
projekt elindítására.”

Or. en

Módosítás 115
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a a pont (új)
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a (2) bekezdés f) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„f) »hatáskörrel rendelkező hatóság«
vagy »hatóságok«: az(ok) a hatóság(ok), 
amelye(ke)t a tagállamok az ebből az 
irányelvből következő feladatok 
teljesítéséért felelős hatóságként 
kijelölnek. A tagállamok nem kötelesek 
arra, hogy az engedély megadására vagy 
elutasítására hatáskörrel rendelkező 
hatóságra vagy hatóságokra ruházzák az 
ebből az irányelvből eredő minden egyéb 
hatáskört.”

Or. en

Indokolás

Az irányelvből számos hatáskör ered (például a projekt előszűrése, hatókör meghatározása
stb.), és az irányelv előírja, hogy a tagállamoknak e hatáskörök ellátására „hatáskörrel 
rendelkező hatóságot” kell kijelölniük. Ennek a fogalommeghatározásnak egyértelműen 
tartalmaznia kell, hogy a tagállamok nem kötelesek arra, hogy mindezekkel a hatáskörökkel 
azokat a hatóságokat bízzák meg, amelyeket az engedély megadásával vagy elutasításával 
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bíznak meg. A tagállamok számára lehetővé kell tenni például, hogy a projekt előszűrésével 
vagy hatókörének meghatározásával kapcsolatos hatáskört egy adott hatóságra, az engedély 
megadásával vagy elutasításával kapcsolatos hatáskört pedig egy másik hatóságra ruházzák.

Módosítás 116
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) »környezeti hatásvizsgálat«: a 
környezetvédelmi jelentés elkészítését, a
konzultációk lefolytatását (az érintett 
nyilvánossággal és a környezetvédelmi
hatóságokkal lefolytatott konzultációkat 
egyaránt ideértve), a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által a 
környezetvédelmi jelentés tartalmának és 
az engedélyezési eljárás során lefolytatott 
konzultációk eredményeinek 
figyelembevételével végrehajtott 
vizsgálatot, valamint a határozatra 
vonatkozó információszolgáltatást 
magában foglaló, az 5–10. cikkel 
összhangban lévő folyamat.

g) »környezeti hatásvizsgálat«: a 
környezetvédelmi jelentés elkészítése, a
környezetvédelmi jelentés és az 
engedélyezési eljárás során (többek között
az érintett nyilvánossággal és a 
hatóságokkal) lefolytatott konzultációk 
eredményei figyelembevételének a 
hatáskörrel rendelkező hatóság általi 
ellenőrzése, valamint a határozatra 
vonatkozó információszolgáltatást 
magában foglaló, az 5–10. cikkel 
összhangban lévő folyamat.

Or. en

Indokolás

A „környezeti hatásvizsgálat” egyértelmű fogalommeghatározásának bevezetésével nem 
szabad visszaélni, és az irányelv hatályának kiterjesztésére, illetve további követelmények 
bevezetésére használni. A Bizottság két nyilvános konzultációt ír elő; 1) a környezetvédelmi 
jelentés készítésekor, és 2) a döntéshozatali folyamat általános konzultációja során. Az ilyen 
kettős nyilvános konzultáció azonban 1) nem teremt többletértéket, 2) arra kényszeríti a 
tagállamokat, hogy jól működő jogszabályokat dolgozzanak át, 3) szükségtelenül 
meghosszabbítja az általános eljárást. Módosításunkban a környezeti hatásvizsgálatot az 
engedélyezési határozat teljes mértékben figyelembe veszi.
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Módosítás 117
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) »környezeti hatásvizsgálat«: a 
környezetvédelmi jelentés elkészítését, a 
konzultációk lefolytatását (az érintett 
nyilvánossággal és a környezetvédelmi 
hatóságokkal lefolytatott konzultációkat 
egyaránt ideértve), a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által a 
környezetvédelmi jelentés tartalmának és 
az engedélyezési eljárás során lefolytatott 
konzultációk eredményeinek 
figyelembevételével végrehajtott 
vizsgálatot, valamint a határozatra 
vonatkozó információszolgáltatást 
magában foglaló, az 5–10. cikkel 
összhangban lévő folyamat.

g) »környezeti hatásvizsgálat«: a 
környezetvédelmi jelentés elkészítését, 
beleértve az ésszerű alternatívák 
mérlegelését, a konzultációk lefolytatását 
(az érintett nyilvánossággal és a 
környezetvédelmi hatóságokkal lefolytatott 
konzultációkat egyaránt ideértve), a 
hatáskörrel rendelkező hatóság által a 
környezetvédelmi jelentés tartalmának és 
az engedélyezési eljárás során lefolytatott 
konzultációk eredményeinek 
figyelembevételével végrehajtott 
vizsgálatot, amely megállapítja a jelentős 
kedvezőtlen környezeti hatások 
figyelemmel kísérésére szolgáló, valamint 
a kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedéseket, 
valamint a határozatra vonatkozó 
információszolgáltatást magában foglaló, 
az 5–10. cikkel összhangban lévő folyamat.

Or. en

Módosítás 118
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) »környezeti hatásvizsgálat«: a 
környezetvédelmi jelentés elkészítését, a 
konzultációk lefolytatását (az érintett 
nyilvánossággal és a környezetvédelmi 

g) »környezeti hatásvizsgálat«: a 
környezetvédelmi jelentés projektgazda 
vezetésével történő elkészítését, a 
konzultációk lefolytatását (a 6. cikk (1)
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hatóságokkal lefolytatott konzultációkat 
egyaránt ideértve), a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által a 
környezetvédelmi jelentés tartalmának és 
az engedélyezési eljárás során lefolytatott 
konzultációk eredményeinek 
figyelembevételével végrehajtott 
vizsgálatot, valamint a határozatra 
vonatkozó információszolgáltatást 
magában foglaló, az 5–10. cikkel 
összhangban lévő folyamat.

bekezdésének megfelelően az érintett 
nyilvánossággal és a környezetvédelmi 
hatóságokkal lefolytatott konzultációkat 
egyaránt ideértve), a hatáskörrel 
rendelkező hatóság és/vagy a 6. cikk (1) 
bekezdése szerinti hatóságok által a 
környezetvédelmi jelentés tartalmának és 
az engedélyezési eljárás során lefolytatott 
konzultációk eredményeinek 
figyelembevételével végrehajtott 
vizsgálatot, valamint a határozatra 
vonatkozó információszolgáltatást 
magában foglaló, az 5–10. cikkel 
összhangban lévő folyamat.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által alkalmazott fogalommeghatározás a projektgazda felelősségének a 
hatáskörrel rendelkező hatóságra történő átruházásaként értelmezhető. E módosítás célja, 
hogy egyes rendelkezések tisztázása révén megoldja e problémát.

Módosítás 119
Sabine Wils, João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) »környezeti hatásvizsgálat«: a 
környezetvédelmi jelentés elkészítését, a 
konzultációk lefolytatását (az érintett
nyilvánossággal és a környezetvédelmi 
hatóságokkal lefolytatott konzultációkat 
egyaránt ideértve), a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által a 
környezetvédelmi jelentés tartalmának és 
az engedélyezési eljárás során lefolytatott 
konzultációk eredményeinek 
figyelembevételével végrehajtott 
vizsgálatot, valamint a határozatra 
vonatkozó információszolgáltatást 

g) »környezeti hatásvizsgálat«: a 
környezetvédelmi jelentés elkészítését, a 
konzultációk lefolytatását (az érintett 
nyilvánossággal és a környezetvédelmi 
hatóságokkal lefolytatott konzultációkat 
egyaránt ideértve), a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által a kezdeti 
kibocsátási terhelést magában foglaló 
környezetvédelmi jelentés tartalmának és 
az engedélyezési eljárás során lefolytatott 
konzultációk eredményeinek 
figyelembevételével végrehajtott 
vizsgálatot, valamint a határozatra 
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magában foglaló, az 5–10. cikkel 
összhangban lévő folyamat.

vonatkozó információszolgáltatást 
magában foglaló, az 5–10. cikkel 
összhangban lévő folyamat.

Or. en

Indokolás

A környezeti hatásvizsgálati eljárásoknak a különös jog (ágazati szabályozások) szerinti 
jóváhagyási folyamatokhoz való hozzákötése megakadályozza a környezeti hatások holisztikus 
meghatározását, leírását és vizsgálatát. A projekt helyszínén a meglévő létesítmények 
működéséből és a közlekedési ágazatokból származó kezdeti immissziós terhelést figyelmen 
kívül hagyják. A projekt hatása csak akkor mérhető fel helyesen, ha ezeket a szóban forgó 
kezdeti immissziós terheket is beszámítják. 

Módosítás 120
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) »környezeti hatásvizsgálat«: a 
környezetvédelmi jelentés elkészítését, a 
konzultációk lefolytatását (az érintett 
nyilvánossággal és a környezetvédelmi 
hatóságokkal lefolytatott konzultációkat 
egyaránt ideértve), a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által a
környezetvédelmi jelentés tartalmának és 
az engedélyezési eljárás során lefolytatott 
konzultációk eredményeinek 
figyelembevételével végrehajtott 
vizsgálatot, valamint a határozatra 
vonatkozó információszolgáltatást 
magában foglaló, az 5–10. cikkel 
összhangban lévő folyamat.

g) »környezeti hatásvizsgálat«: a 
környezetvédelmi jelentés elkészítését, a 
konzultációk lefolytatását (az érintett 
nyilvánossággal és a környezetvédelmi 
hatóságokkal lefolytatott konzultációkat 
egyaránt ideértve), a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által az immissziós 
terhelésre is kiterjedő környezetvédelmi 
jelentés tartalmának és az engedélyezési 
eljárás során lefolytatott konzultációk 
eredményeinek figyelembevételével 
végrehajtott vizsgálatot, valamint a 
határozatra vonatkozó 
információszolgáltatást magában foglaló, 
az 5–10. cikkel összhangban lévő folyamat.

Or. de
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Módosítás 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (2) bekezdés a következő 
fogalommeghatározással egészül ki: 
„ga) »szabvány«: egy elismert 
szabványügyi testület által ismételt vagy 
folyamatos alkalmazás céljára elfogadott 
műszaki előírás, amelynek betartása nem 
kötelező, és amely a következő kategóriák 
valamelyikébe tartozik:
a) »nemzetközi szabvány«: egy nemzetközi 
szabványügyi testület által elfogadott 
szabvány;
b) »európai szabvány«: valamely európai 
szabványügyi szervezet által elfogadott 
szabvány;
c) »harmonizált szabvány«: a Bizottság
felkérésére az uniós harmonizációs 
jogszabályok alkalmazásának 
elősegítésére elfogadott európai szabvány;
d) »nemzeti szabvány«: egy nemzeti 
szabványügyi testület által elfogadott 
szabvány;”

Or. en

Indokolás

Az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendelet fogalommeghatározása.

Módosítás 122
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (2) bekezdés a következő 
fogalommeghatározással egészül ki: 
„ga) »városi történelmi helyszínek«: a 
természetes és épített környezetet, 
valamint lakóik mindennapi életét 
magukban foglaló tágabb egység része. 
Ezen a régebbi és újabb keletű értékekkel 
bíró és az egymást követő átalakulások 
dinamikus folyamatán átmenő tágabb 
téren belül az új városi terek alakuló 
szakaszukban lévő környezeti 
jelenségeknek tekinthetők.”

Or. en

Módosítás 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b b pont (új)
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) A (2) bekezdés a következő 
fogalommeghatározással egészül ki:
„gb) »vizuális hatásvizsgálat«: a vizuális 
hatás az épített vagy természetes táj vagy 
városi környezet megjelenésében vagy 
látványában pozitív vagy negatív 
átalakítás (fejlesztés vagy leépítés) 
következtében bekövetkezett változás. A 
vizuális hatásvizsgálat olyan építmények 
lebontására is kiterjed, amelyek védettek 
vagy stratégiai szerepet töltenek be egy 
hely vagy táj hagyományos képében. 
Kiterjed a földrajzi topográfia és bármely 
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más, a természetes kilátást és a táj 
harmóniáját gátló akadály – például 
épület vagy fal – nyilvánvaló változásaira. 
A vizuális hatás vizsgálata nagyrészt olyan 
minőségi bírálatokkal történik, amelyek a 
táj emberi értékelésére és a tájjal való 
interakcióra, valamint arra az értékre 
vonatkoznak, amelyet az előbbiek az adott 
helynek kölcsönöz (genius loci).”

Or. en

Indokolás

A vizuális hatás többek között a partvidékekre, a szélerőműparkokra, a történelmi épületekre 
való hivatkozáskor alapvető fontosságú. 

Módosítás 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b c pont (új)
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) A (2) bekezdés a következő 
fogalommeghatározással egészül ki:
„gc) »egyesített eljárás«: az egyesített 
eljárásban – más vonatkozó uniós jogi 
aktusok rendelkezéseinek sérelme nélkül 
– a hatáskörrel rendelkező hatóság egy 
vagy több hatóság vizsgálatát egyesítő 
egyetlen környezeti hatásvizsgálatot hajt 
végre.”

Or. en

Módosítás 125
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
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2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (2) bekezdés a következő 
fogalommeghatározással egészül ki:
„ga) »egyesített eljárás«: az egyesített 
eljárásban – más vonatkozó uniós jogi 
aktusok rendelkezéseinek sérelme nélkül 
– a hatáskörrel rendelkező hatóság egy 
vagy több hatóság vizsgálatát egyesítő 
egyetlen környezeti hatásvizsgálatot hajt 
végre.”

Or. en

Módosítás 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b d pont (új)
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bd) A (2) bekezdés a következő 
fogalommeghatározással egészül ki:
„gd) »egyszerűsítés«: a nyomtatványok és 
az adminisztratív eljárások egyszerűsítése, 
egyesített eljárások vagy koordinációs 
eszközök kialakítása a számos hatóság 
által készített értékelések összevonásának 
érdekében. Az egyszerűsítés közös 
szempontrendszer kialakítását, a 
jelentések benyújtásának rövidítését, 
valamint az objektív és tudományos 
értékelések megerősítését jelenti.”

Or. en
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Módosítás 127
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b b pont (új) 
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) A (2) bekezdés a következő 
fogalommeghatározással egészül ki:
„gb) »egyszerűsítés«: a nyomtatványok 
egyszerűsítése, egyesített eljárások és 
koordinációs eszközök kialakítása az 
érintett hatóságok által készített 
értékelések összevonásának érdekében. Az 
egyszerűsítés ezenkívül közös 
szempontrendszer kialakítását, a 
jelentések benyújtási határidőinek 
rövidítését, valamint az objektív és 
tudományos értékelések megerősítését is 
jelenti.”

Or. en

Módosítás 128
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (2) bekezdés a következő 
fogalommeghatározással egészül ki:
„ga) »független«: képes a technikai, 
illetve tudományos tárgyilagosságra, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság, a 
projektgazda, illetve a nemzeti kormány, a 
regionális vagy a helyi önkormányzat nem 
irányítja vagy befolyásolja.”
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Or. en

Módosítás 129
Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok, ha a nemzeti jog azt 
előírja, eseti alapon úgy határozhatnak, 
hogy ezt az irányelvet a kizárólag 
nemzetvédelmi célokat szolgáló, illetve a 
kizárólag a polgári lakosságot fenyegető 
veszélyhelyzetekben szükségessé váló 
intézkedéseket végrehajtó projektekre nem 
alkalmazzák, amennyiben úgy ítélik meg, 
hogy az irányelv alkalmazása e célok 
teljesülését károsan befolyásolná.

(3) A tagállamok eseti alapon úgy 
határozhatnak, hogy ezt az irányelvet a 
kizárólag nemzetvédelmi célokat szolgáló, 
illetve a kizárólag a polgári lakosságot 
fenyegető veszélyhelyzetekben 
szükségessé váló intézkedéseket végrehajtó 
projektekre nem alkalmazzák, amennyiben 
úgy ítélik meg, hogy az irányelv 
alkalmazása e célok teljesülését károsan 
befolyásolná.

Or. en

Módosítás 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok, ha a nemzeti jog azt 
előírja, eseti alapon úgy határozhatnak, 
hogy ezt az irányelvet a kizárólag 
nemzetvédelmi célokat szolgáló, illetve a 
kizárólag a polgári lakosságot fenyegető 
veszélyhelyzetekben szükségessé váló
intézkedéseket végrehajtó projektekre nem 
alkalmazzák, amennyiben úgy ítélik meg, 
hogy az irányelv alkalmazása e célok 

(3) A tagállamok, ha a nemzeti jog azt 
előírja, eseti alapon úgy határozhatnak, 
hogy ezt az irányelvet a kizárólag 
nemzetvédelmi célokat szolgáló 
projektekre nem alkalmazzák, amennyiben 
úgy ítélik meg, hogy az irányelv 
alkalmazása e célok teljesülését károsan 
befolyásolná.
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teljesülését károsan befolyásolná.

Or. en

Indokolás

A kizárólag a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekben szükségessé váló 
intézkedéseket végrehajtó projekteket érintő eltérés a 2. cikk (4) bekezdésében szerepel.

Módosítás 131
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok, ha a nemzeti jog azt 
előírja, eseti alapon úgy határozhatnak, 
hogy ezt az irányelvet a kizárólag 
nemzetvédelmi célokat szolgáló, illetve a 
kizárólag a polgári lakosságot fenyegető 
veszélyhelyzetekben szükségessé váló 
intézkedéseket végrehajtó projektekre nem 
alkalmazzák, amennyiben úgy ítélik meg, 
hogy az irányelv alkalmazása e célok 
teljesülését károsan befolyásolná.

(3) A tagállamok, ha a nemzeti jog azt 
előírja, eseti alapon úgy határozhatnak, 
hogy ezt az irányelvet a kizárólag 
nemzetvédelmi célokat szolgáló, illetve a 
kizárólag a polgári lakosságot fenyegető 
veszélyhelyzetekben szükségessé váló 
intézkedéseket végrehajtó projektekre nem 
alkalmazzák, amennyiben úgy ítélik meg, 
hogy az irányelv alkalmazása e célok 
teljesülését károsan befolyásolná, és 
amennyiben nem áll fenn a lakosság 
egészségét fenyegető súlyos kockázat.

Or. es

Módosítás 132
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
azokra a projektekre, amelyek részleteit 
egyedi nemzeti jogi aktus határozza meg, 
amennyiben a jogi aktus megalkotásának 
folyamata biztosítja ezen irányelv 
céljainak teljesülését, ideértve az
információszolgáltatásra vonatkozó célok 
teljesülését is. A tagállamok a XXX 
[Kiadóhivatal: beírandó ezen irányelv 
száma] irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott naptól 
számítva kétévente tájékoztatják a 
Bizottságot azokról az esetekről, 
amelyekre ezt a rendelkezést alkalmazták.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez korlátozott eljárási garanciákkal rendelkező, nyitott eltérés. Bár a tagállamok többsége 
nem alkalmazza ez az eltérést, alapvetően megkerülheti az irányelv végrehajtását.

Módosítás 133
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
azokra a projektekre, amelyek részleteit 
egyedi nemzeti jogi aktus határozza meg, 
amennyiben a jogi aktus megalkotásának 
folyamata biztosítja ezen irányelv 
céljainak teljesülését, ideértve az 
információszolgáltatásra vonatkozó célok 
teljesülését is. A tagállamok a XXX 
[Kiadóhivatal: beírandó ezen irányelv 
száma] irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott naptól 

törölve
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számítva kétévente tájékoztatják a 
Bizottságot azokról az esetekről, 
amelyekre ezt a rendelkezést alkalmazták.

Or. en

Módosítás 134
Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
azokra a projektekre, amelyek részleteit 
egyedi nemzeti jogi aktus határozza meg, 
amennyiben a jogi aktus megalkotásának 
folyamata biztosítja ezen irányelv céljainak 
teljesülését, ideértve az 
információszolgáltatásra vonatkozó célok 
teljesülését is. A tagállamok a XXX 
[Kiadóhivatal: beírandó ezen irányelv 
száma] irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott naptól 
számítva kétévente tájékoztatják a 
Bizottságot azokról az esetekről, amelyekre 
ezt a rendelkezést alkalmazták.

(4) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
azokra a projektekre, amelyek részleteit 
egyedi nemzeti jogi aktus hagyja jóvá, 
amennyiben a jogi aktus megalkotásának 
folyamata biztosítja ezen irányelv céljainak 
teljesülését, ideértve az 
információszolgáltatásra vonatkozó célok 
teljesülését is. A tagállamok a XXX 
[Kiadóhivatal: beírandó ezen irányelv 
száma] irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott naptól 
számítva kétévente tájékoztatják a 
Bizottságot azokról az esetekről, amelyekre 
ezt a rendelkezést alkalmazták.

Or. en

Módosítás 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c a pont (új)
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a cikk a következő (4a) bekezdéssel 
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egészül ki:
„(4a) Ezt az irányelvet nem kell 
alkalmazni a 2010/75/EU irányelv alapján 
kiadott engedély szerint megvalósított 
vagy a 2004/35/EK irányelv szerinti 
környezeti károk megelőzésére vagy 
felszámolására irányuló intézkedések 
végrehajtásárhoz szükséges projektekre.”

Or. it

Indokolás

A jogszabályok és eljárások párhuzamosságának elkerülése érdekében.

Módosítás 136
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„1. A tagállamok nyilvános konzultációt 
követően meghoznak minden olyan 
intézkedést, amely ahhoz szükséges, 
hogy az engedély megadása előtt többek 
között a jellegüknél, méretüknél vagy 
elhelyezkedésüknél fogva a környezetre 
várhatóan jelentős hatást gyakorló 
projektek engedélyezése kötelező legyen, 
és esetükben hatásvizsgálatot 
végezzenek. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság az engedély megadása esetén 
adott esetben jelentős kedvezőtlen 
környezeti hatások figyelemmel kísérésére
szolgáló intézkedéseket, valamint 
kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedéseket 
állapít meg. Ezeket a projekteket a 4. 
cikk határozza meg.”
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Or. en

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése összhangban van a 8. cikk (2) bekezdésének új szövegével, amely 
jelentős kedvezőtlen környezeti hatások figyelemmel kísérésére irányuló intézkedésekről, 
valamint kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedésekről rendelkezik. Ezenkívül fokozza a 
nyilvánosság részvételét.

Módosítás 137
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Bánki Erik, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a környezetre 
gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv 
és más uniós jogi aktusok egyidejűleg 
teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy 
egyesített eljárást kell lefolytatni, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
követelményeit.

(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a környezetre 
gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv 
és más uniós jogi aktusok egyidejűleg 
teszik kötelezővé, a tagállamok –
amennyiben indokoltnak tűnik – olyan 
koordinált vagy egyesített eljárás
lefolytatására törekednek, amely kielégíti 
az érintett uniós jogi aktusok 
követelményeit.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt koordinált eljárás alapvetően üdvözlendő; a tagállamok döntésére 
kell azonban bízni, hogy milyen uniós jogalapot tekintenek megfelelőnek e tekintetben. Az 
eljárást azonban nem kell „mindenáron” koordinálni.

Módosítás 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
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2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a környezetre 
gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv 
és más uniós jogi aktusok egyidejűleg 
teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy 
egyesített eljárást kell lefolytatni, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
követelményeit.

(3) Amennyiben a tagállami hatóságok 
megfelelőnek tartják, azokra a projektekre 
vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a 
környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát 
ez az irányelv és más uniós jogi aktusok 
egyidejűleg teszik kötelezővé, olyan 
koordinált vagy egyesített eljárás
folytatható le, amely kielégíti az érintett 
uniós jogi aktusok követelményeit.

Or. en

Indokolás

Az egyesített eljárás egyszerűsítheti a folyamatot, a jelenlegi szöveg azonban kizárja az egyéb 
rugalmas megoldásokat. A kötelező koordináció önmagában nem egyszerűsíti vagy gyorsítja 
majd a folyamatot, de adott esetben alkalmazni kell. Egyes tagállamokban a bíróságok rész 
vesznek a vizsgálati folyamatban, és más hatóságok nem irányíthatják a bíróságokat.

Módosítás 139
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a környezetre 
gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv 
és más uniós jogi aktusok egyidejűleg 
teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy 
egyesített eljárást kell lefolytatni, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
követelményeit.

(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a környezetre 
gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv 
és más uniós jogi aktusok egyidejűleg 
teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy 
egyesített eljárás folytatható le, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
követelményeit.

Or. en
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Módosítás 140
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a környezetre 
gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv 
és más uniós jogi aktusok egyidejűleg 
teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy 
egyesített eljárást kell lefolytatni, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
követelményeit.

(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a környezetre 
gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv 
és más uniós jogi aktusok egyidejűleg 
teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy 
egyesített eljárás folytatható le, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
követelményeit.

Or. en

Módosítás 141
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a környezetre 
gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv 
és más uniós jogi aktusok egyidejűleg 
teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy 
egyesített eljárást kell lefolytatni, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
követelményeit.

(3)Azokra a projektekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a környezetre 
gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv
és más uniós jogi aktusok egyidejűleg 
teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy 
egyesített eljárás folytatható le, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
követelményeit.

Or. en

Indokolás

A különböző uniós irányelvek követelményeinek teljesítési módjára vonatkozóan a tagállamok 
számára a szóban forgó jogszabályok általános célkitűzéseinek aláásása nélkül megfelelő 
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szintű rugalmasságot kell biztosítani. 

Módosítás 142
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a környezetre 
gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv 
és más uniós jogi aktusok egyidejűleg 
teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy 
egyesített eljárást kell lefolytatni, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
követelményeit.

(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a környezetre 
gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv 
és más uniós jogi aktusok egyidejűleg 
teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy 
egyesített eljárás folytatható le, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
követelményeit.

Or. en

Módosítás 143
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a környezetre 
gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv 
és más uniós jogi aktusok egyidejűleg 
teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy 
egyesített eljárást kell lefolytatni, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
követelményeit.

(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, 
amelyekkel összefüggésben a környezetre 
gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv 
és más uniós jogi aktusok egyidejűleg 
teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy 
egyesített eljárást kell lefolytatni, amely 
kielégíti a következő uniós jogi aktusok 
követelményeit:

– a vadon élő madarak védelméről szóló 
2009/147/EK irányelv,
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– a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló 
2000/60/EK irányelv,
– az ipari kibocsátásokról szóló
2010/75/EU irányelv,
– a természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv.

Or. de

Módosítás 144
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koordinált eljárásban – más irányadó 
uniós jogi aktusok ellenkező értelmű 
rendelkezéseinek sérelme nélkül – a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
koordinálja az uniós jogi aktusok által 
előírt, különböző hatóságok által 
végrehajtott különböző egyedi 
vizsgálatokat.

törölve

Or. en

Indokolás

Ugyan méltányoljuk a Bizottságnak a döntéshozatali folyamat felgyorsítására és 
egyszerűsítésére irányuló törekvését, nem tudjuk támogatni az egyesített vagy koordinált 
vizsgálati eljárás kötelező bevezetését. A módosított irányelvnek a tagállamok számára 
lehetővé kell tennie, hogy az adott projekt igényeihez szabott döntéshozatali folyamatot 
alkalmazzanak. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak szabadon kell tudniuk dönteni arról, 
hogy párhuzamos vagy nem párhozamos eljárások, egyesített vagy nem egyesített eljárás 
felel-e meg az adott projekt igényeinek.
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Módosítás 145
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koordinált eljárásban – más irányadó 
uniós jogi aktusok ellenkező értelmű 
rendelkezéseinek sérelme nélkül – a 
hatáskörrel rendelkező hatóság koordinálja 
az uniós jogi aktusok által előírt, 
különböző hatóságok által végrehajtott 
különböző egyedi vizsgálatokat.

A koordinált eljárás alá tartozó projekt 
esetében – más irányadó uniós jogi aktusok 
ellenkező értelmű rendelkezéseinek 
sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező 
hatóság koordinálja az uniós jogi aktusok 
által előírt, különböző hatóságok által 
végrehajtott különböző egyedi 
vizsgálatokat.

Or. en

Módosítás 146
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koordinált eljárásban – más irányadó 
uniós jogi aktusok ellenkező értelmű 
rendelkezéseinek sérelme nélkül – a 
hatáskörrel rendelkező hatóság koordinálja 
az uniós jogi aktusok által előírt, 
különböző hatóságok által végrehajtott 
különböző egyedi vizsgálatokat.

A koordinált eljárásban – más irányadó 
uniós jogi aktusok sérelme nélkül – a 
hatáskörrel rendelkező hatóság koordinálja 
az uniós jogi aktusok által előírt, 
különböző hatóságok által végrehajtott 
különböző egyedi vizsgálatokat.

Or. en

Módosítás 147
Richard Seeber
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koordinált eljárásban – más irányadó 
uniós jogi aktusok ellenkező értelmű 
rendelkezéseinek sérelme nélkül – a 
hatáskörrel rendelkező hatóság koordinálja 
az uniós jogi aktusok által előírt, 
különböző hatóságok által végrehajtott 
különböző egyedi vizsgálatokat.

A koordinált eljárásban – más irányadó 
uniós jogi aktusok ellenkező értelmű 
rendelkezéseinek sérelme nélkül – a 
hatáskörrel rendelkező hatóság vagy 
hatóságok koordinálja vagy koordinálják
az uniós jogi aktusok által előírt, 
különböző hatóságok által végrehajtott 
különböző egyedi vizsgálatokat.

Or. de

Módosítás 148
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyesített eljárásban – más irányadó 
uniós jogi aktusok ellenkező értelmű 
rendelkezéseinek sérelme nélkül – a 
hatáskörrel rendelkező hatóság egy vagy 
több hatóság vizsgálatát egyesítő egyetlen 
környezeti hatásvizsgálatot hajt végre.

törölve

Or. en

Indokolás

Noha támogatjuk azt az elvet, hogy a párhuzamos vizsgálatokat és a döntéshozatali folyamat 
zökkenőmentes lefolyását akadályozó vagy lassító egyéb problémákat kezelni kell, a 
módosított irányelvnek lehetővé kell tennie a projektek szakaszokban történő kidolgozását, és 
el kell ismernie, hogy különböző szakaszokban és különböző időpontokban az egyes projektek 
tekintetében különböző hatóságok jóváhagyására lehet szükség.
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Módosítás 149
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyesített eljárásban – más irányadó 
uniós jogi aktusok ellenkező értelmű 
rendelkezéseinek sérelme nélkül – a 
hatáskörrel rendelkező hatóság egy vagy 
több hatóság vizsgálatát egyesítő egyetlen 
környezeti hatásvizsgálatot hajt végre.

Az egyesített eljárás alá tartozó projekt 
esetében – más irányadó uniós jogi aktusok 
ellenkező értelmű rendelkezéseinek 
sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező 
hatóság egy vagy több hatóság vizsgálatát 
egyesítő egyetlen környezeti 
hatásvizsgálatot hajt végre.

Or. en

Módosítás 150
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyesített eljárásban – más irányadó 
uniós jogi aktusok ellenkező értelmű 
rendelkezéseinek sérelme nélkül – a 
hatáskörrel rendelkező hatóság egy vagy 
több hatóság vizsgálatát egyesítő egyetlen 
környezeti hatásvizsgálatot hajt végre.

Az egyesített eljárásban – más irányadó 
uniós jogi aktusok ellenkező értelmű 
rendelkezéseinek sérelme nélkül – a 
hatáskörrel rendelkező hatóság(ok) egy 
vagy több hatóság vizsgálatát egyesítő 
egyetlen környezeti hatásvizsgálatot 
hajt(anak) végre.

Or. de

Módosítás 151
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Bánki Erik, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölik azt az egyetlen 
hatóságot, amelynek feladata, hogy 
elősegítse minden egyes projekt 
engedélyezési eljárásának végrehajtását.

törölve

Or. de

Indokolás

A Bizottság által elérni kívánt koordinált eljárás alapvetően üdvözlendő; a tagállamok 
döntésére kell azonban bízni, hogy milyen uniós jogalapot tekintenek megfelelőnek e 
tekintetben. Az eljárást azonban nem kell „mindenáron” koordinálni.

Módosítás 152
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölik azt az egyetlen 
hatóságot, amelynek feladata, hogy 
elősegítse minden egyes projekt 
engedélyezési eljárásának végrehajtását.

törölve

Or. de

Módosítás 153
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölik azt az egyetlen 
hatóságot, amelynek feladata, hogy 
elősegítse minden egyes projekt 
engedélyezési eljárásának végrehajtását.

törölve

Or. en

Indokolás

Ahogyan az egyetlen hatóság kijelölését a tagállamok mérlegelésére kell bízni, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok struktúrája és szervezete is az egyes nemzeti rendszerek, jogi keretek és 
konkrét projektek esetében ésszerű módon alakítható ki. Elegendő, ha a módosított irányelv 
kijelenti, hogy nem ellenzi az egyesített eljárást vagy a koordinált eljárást abban az esetben, 
ha a tagállamok elismerik, hogy az ilyen eljárás vagy koordináció megfelel az adott projekt 
igényeinek.

Módosítás 154
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölik azt az egyetlen 
hatóságot, amelynek feladata, hogy 
elősegítse minden egyes projekt 
engedélyezési eljárásának végrehajtását.

A tagállamok kijelölhetik azt az egyetlen 
hatóságot, amely elősegíti minden egyes 
projekt engedélyezési eljárásának 
végrehajtását.

Or. nl

Módosítás 155
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölik azt az egyetlen 
hatóságot, amelynek feladata, hogy 
elősegítse minden egyes projekt 
engedélyezési eljárásának végrehajtását.

A tagállamok kijelölhetik azt az egyetlen 
hatóságot, amelynek feladata, hogy 
elősegítse minden egyes projekt 
engedélyezési eljárásának végrehajtását.

Or. en

Módosítás 156
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölik azt az egyetlen 
hatóságot, amelynek feladata, hogy 
elősegítse minden egyes projekt 
engedélyezési eljárásának végrehajtását.

A tagállamok kijelölhetik azt az egyetlen 
hatóságot, amelynek feladata, hogy 
elősegítse minden egyes projekt 
engedélyezési eljárásának végrehajtását.

Or. en

Indokolás

A különböző uniós irányelvek követelményeinek való megfelelés módjára vonatkozóan a 
tagállamok számára az ilyen jogszabályok általános célkitűzéseinek aláásása nélkül kell 
megfelelő szintű rugalmasságot biztosítani. 

Módosítás 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölik azt az egyetlen A tagállamok kijelölik azt az egyetlen 
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hatóságot, amelynek feladata, hogy 
elősegítse minden egyes projekt 
engedélyezési eljárásának végrehajtását.”

hatóságot, amelynek feladata, hogy 
elősegítse minden egyes projekt esetén a 
környezeti hatásvizsgálat elvégzését.”

Or. pl

Módosítás 158
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projektgazdának valamennyi környezeti 
hatásvizsgálat esetében bizonyítania kell a 
környezetvédelmi jelentésben, hogy a 
vizsgálatok figyelembe vették az olyan 
javasolt fejlesztésre vonatkozó bármely 
más uniós jogszabályokat, amely 
fejlesztésekre vonatkozóan el kell végezni 
a környezeti hatás egyedi vizsgálatát.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a környezetvédelmi jelentés hatókörét össze kell hangolni a 
környezeti hatásvizsgálatokra alkalmazandó uniós jogszabályok általános céljaival.

Módosítás 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
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„(4) A 7. cikk sérelme nélkül, a 
tagállamok kivételes esetekben egyes 
projekteket teljesen vagy részben 
mentesíthetnek az ebben az irányelvben 
meghatározott rendelkezések hatálya 
alól.
E tekintetben az illetékes részlegek 
túlterheltségének csökkentése és a 
projektgazdák tevékenységének 
kiszámíthatóbbá tétele érdekében a 
tagállamoknak kizárási küszöbértéket kell 
megállapítaniuk a csekély környezeti 
hatással járó projektek számára, lehetővé 
téve ezáltal ésszerű és szabályozott 
határidőn belüli megvalósításukat.”

Or. fr

Módosítás 160
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nessa Childers, Vittorio 
Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(4) A 7. cikk sérelme nélkül a 
tagállamok kivételes esetekben, 
amennyiben a nemzeti jog előírja, egyes 
olyan projekteket, amelyek célja 
kizárólag a polgári lakosságot fenyegető 
vészhelyzetekre adott reakció teljesen 
vagy részben mentesíthetik az ebben az 
irányelvben meghatározott 
rendelkezések hatálya alól, amennyiben 
az irányelv alkalmazása e célok 
teljesülését hátrányosan befolyásolná.
Ebben az esetben a tagállamok:
-a) tájékoztatják az érintett nyilvánosságot 



PE510.827v01-00 62/77 AM\936759HU.doc

HU

és konzultációt folytatnak azzal;
a) megvizsgálják, hogy egyéb vizsgálati 
mód megfelelő-e;
b) az érintett nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátják az a) pontban 
említett egyéb vizsgálati módok során 
szerzett információkat, a mentességről 
hozott határozatra vonatkozó adatokat, 
valamint a mentesség engedélyezésének 
okait;
c) az engedély megadása előtt 
tájékoztatják a Bizottságot a mentesítés 
okairól, és ahol alkalmazható, 
rendelkezésére bocsátják a saját 
állampolgáraik számára hozzáférhetővé 
tett adatokat.
A Bizottság késedelem nélkül továbbítja 
a kapott iratokat a többi tagállamhoz.
A Bizottság évente jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács részére e 
bekezdés alkalmazásáról.”

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (4) bekezdésébe illesztették az 1. cikk (3) bekezdésétől való eltérést, amely olyan 
projektekre vonatkozik, amely projektek célja kizárólag a polgári lakosságot fenyegető 
vészhelyzetekre adott reakció. Ezenkívül fokozza a nyilvánosság részvételét.

Módosítás 161
Franco Bonanini

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(4) A 7. cikk sérelme nélkül, a 
tagállamok kivételes esetekben egyes 
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projekteket teljesen vagy részben 
mentesíthetnek az ebben az irányelvben 
meghatározott rendelkezések hatálya 
alól. Ebben az esetben a tagállamok:
-a) konzultálnak az érintett 
nyilvánossággal, biztosítva a projekt által 
érintett társadalmi és gazdasági csoportok 
megfelelő képviseletét;
a) megvizsgálják, hogy egyéb vizsgálati 
mód megfelelő-e;
b) az érintett nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátják az a) pontban 
említett egyéb vizsgálati módok során 
szerzett információkat, a mentességről 
hozott határozatra vonatkozó adatokat, 
valamint a mentesség engedélyezésének 
okait;
c) az engedély megadása előtt 
tájékoztatják a Bizottságot a mentesítés 
okairól, és ahol alkalmazható, 
rendelkezésére bocsátják a saját 
állampolgáraik számára hozzáférhetővé 
tett adatokat.
A Bizottság késedelem nélkül továbbítja 
a kapott iratokat a többi tagállamhoz. A 
Bizottság évente jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács részére e 
bekezdés alkalmazásáról.”

Or. it

Módosítás 162
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2. cikk (4) bekezdése első 
albekezdésének helyébe a következő 
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szöveg lép:
„(4) A 7. cikk sérelme nélkül, a 
tagállamok kivételes esetekben és csak 
azután, hogy a nyilvánossággal 
konzultáltak, egyes projekteket teljesen 
vagy részben mentesíthetnek az ebben az 
irányelvben meghatározott 
rendelkezések hatálya alól.”

Or. en

Módosítás 163
João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2. cikk (4) bekezdése első 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:
„4. A 6. cikk (1) bekezdése (új) és a 7. 
cikk sérelme nélkül, a tagállamok 
kivételes esetekben egyes projekteket 
teljesen vagy részben mentesíthetnek az 
ebben az irányelvben meghatározott 
rendelkezések hatálya alól.

Or. pt

Indokolás

A módosítás a „6. cikk (1) bekezdése (új)” kifejezés betoldására irányul annak érdekében, 
hogy a szöveg koherens legyen azzal a módosítással, amelynek értelmében a nyilvánosság 
jogosult lesz az aggályra okot adónak tekintett meghatározott projektekre vonatkozó 
hatásvizsgálatot kérni, és ehhez olyan, aktív részvételen alapuló mechanizmusokat igénybe 
venni, amelyekben többek között közreműködik a lakosság, az önkormányzatok és a különböző 
szervezetek.
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Módosítás 164
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezeti hatásvizsgálat keretében 
minden egyedi esetre vonatkozóan a 4–11. 
cikkel összhangban megfelelő módon 
azonosítani kell, le kell írni és értékelni 
kell az egyes projektek jelentős mértékű
közvetlen és közvetett hatásait a következő 
tényezőkre:

A környezeti hatásvizsgálat keretében 
minden egyedi esetre vonatkozóan az 5–
10. cikkel összhangban megfelelő módon 
azonosítani kell és le kell írni az egyes 
projektek vonatkozó közvetlen és közvetett 
hatásait a következő tényezőkre, és 
értékelni kell, hogy ezek a hatások 
jelentős mértékűek-e:

Or. en

Indokolás

Üdvözlendő a „jelentős mértékű” kifejezés bevezetése, mivel egyértelművé teszi, hogy a 
környezeti hatásvizsgálatnak azokra a környezeti szempontokra kell összpontosítania, 
amelyeket jelentős hatás érhet. A vonatkozó kifejezés egyértelművé teszi, hogy a környezeti 
hatásvizsgálatnak csak a vonatkozó hatásokkal kell foglalkoznia. Az irányelv vonatkozó 
cikkeire történő hivatkozásban a 4–11. cikk helyett az 5–10. cikknek kell szerepelnie, mivel az 
előszűrés (4. cikk) nem képezi a környezeti hatásvizsgálat részét, és nem jelent az 
igazságszolgáltatáshoz való jogot (11. cikk).

Módosítás 165
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezeti hatásvizsgálat keretében 
minden egyedi esetre vonatkozóan a 4–11. 
cikkel összhangban megfelelő módon 
azonosítani kell, le kell írni és értékelni 
kell az egyes projektek jelentős mértékű 

A környezeti hatásvizsgálat keretében az 
eredeti környezeti állapot
figyelembevételével, minden egyedi esetre 
vonatkozóan, és a 4–11. cikkel 
összhangban megfelelő módon azonosítani 
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közvetlen és közvetett hatásait a következő 
tényezőkre:

kell, le kell írni és értékelni kell az egyes 
projektek jelentős mértékű közvetlen és 
közvetett hatásait a következő tényezőkre:

Or. en

Módosítás 166
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Bánki Erik, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lakosságra, az emberi egészségre és a 
biológiai sokféleségre, különös 
figyelemmel a 92/43/EGK tanácsi irányelv 
és a 2009/147/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján védett fajokra és 
élőhelyekre;

a) az emberekre, valamint az állat- és 
növényvilágra;

Or. de

Indokolás

A környezeti hatásvizsgálatról szóló, jelenleg hatályos irányelv szövegét meg kell őrizni. Az 
újonnan javasolt fogalmak túlságosan tágak, és hiányzik a konkrét projektre való hivatkozás.

Módosítás 167
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lakosságra, az emberi egészségre és a 
biológiai sokféleségre, különös 
figyelemmel a 92/43/EGK tanácsi irányelv

a) a lakosságra, az emberi egészségre, az 
állat- és növényvilágra, valamint a 
biológiai sokféleségre, különös 
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és a 2009/147/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján védett fajokra és 
élőhelyekre;

figyelemmel a 92/43/EGK és a 
2009/147/EK irányelv alapján védett 
fajokra és élőhelyekre;

Or. en

Módosítás 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lakosságra, az emberi egészségre és a 
biológiai sokféleségre, különös 
figyelemmel a 92/43/EGK tanácsi irányelv
és a 2009/147/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján védett fajokra és 
élőhelyekre;

a) a lakosságra, az emberi egészségre,
valamint az állat- és növényfajokra, 
különös figyelemmel a 92/43/EGK tanácsi 
irányelv és a 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
védett fajokra és élőhelyekre;

Or. it

Indokolás

A hatályos szöveg alapján történő átdolgozás.

Módosítás 169
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lakosságra, az emberi egészségre és a 
biológiai sokféleségre, különös 
figyelemmel a 92/43/EGK tanácsi irányelv
és a 2009/147/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján védett fajokra és 

a) a lakosságra, az emberi egészségre és a 
biológiai sokféleségre, adott esetben
különös figyelemmel a 92/43/EGK tanácsi 
irányelv és a 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
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élőhelyekre; védett fajokra és élőhelyekre;

Or. en

Módosítás 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lakosságra, az emberi egészségre és a 
biológiai sokféleségre, különös 
figyelemmel a 92/43/EGK tanácsi irányelv 
és a 2009/147/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján védett fajokra és 
élőhelyekre;

a) a lakosságra, az emberi egészségre és a 
biológiai sokféleségre, különös 
figyelemmel a 92/43/EGK tanácsi irányelv, 
a 2009/147/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv és a 2000/60/EK irányelv1

alapján védett fajokra és élőhelyekre;

_______________
1 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

Or. en

Indokolás

A szöveg kiegészül a vízügyi keretirányelvvel.

Módosítás 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Bánki Erik, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EK irányelv
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a 
levegőre és az éghajlatváltozásra;

b) a talajra, a vizekre, a levegőre, az 
éghajlatra és a tájra;
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Or. de

Indokolás

Az irányelv jelenlegi szövegét nem szabad módosítani. Az újonnan javasolt fogalmak 
túlságosan tágak – adott esetben jogbizonytalanságot teremthetnek az irányelv későbbi 
végrehajtása tekintetében; végezetül a környezeti hatásvizsgálat hatálya nem lenne 
egyértelmű. Továbbra is meg kell őrizni – többek között – a jelenleg használt fogalmakat. Ami 
pedig az éghajlatváltozás következményeit illeti, e kérdést már a d) és e) pontban vizsgálják.

Módosítás 172
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a 
levegőre és az éghajlatváltozásra;

b) a talajra, a vizekre, a levegőre és az 
éghajlatra;

Or. en

Indokolás

„A földterület” kifejezést törölni kell, mivel a földhasználat az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 192. cikkének (2) bekezdésével összhangban a tagállamok hatáskörébe 
tartozik. Valamely helyi projekt projektgazdái nem tudják felmérni a globális éghajlatváltozás 
hatásait.

Módosítás 173
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a 
levegőre és az éghajlatváltozásra;

b) a talajra, a vizekre, a levegőre és az 
éghajlatváltozásra;
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Or. de

Módosítás 174
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a 
levegőre és az éghajlatváltozásra;

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a 
levegőre és az éghajlatra;

Or. de

Módosítás 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a 
levegőre és az éghajlatváltozásra;

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a 
levegőre és az éghajlatra;

Or. pl

Módosítás 176
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv 
3 cikk – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a 
levegőre és az éghajlatváltozásra;

b) a földterületre, a talajra, az altalajra, a 
vizekre, a levegőre, az éghajlatra és az 
éghajlatváltozásra, valamint a természeti 
erőforrásokra;

Or. en

Módosítás 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a 
levegőre és az éghajlatváltozásra;

b) a földterületre, a talajra, az altalajra, a 
vizekre, a levegőre és az 
éghajlatváltozásra;

Or. lt

Módosítás 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a 
levegőre és az éghajlatváltozásra;

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a 
levegőre és az éghajlatváltozásra (az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
tekintetében);

Or. it
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Módosítás 179
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a mezőgazdasági és erdészeti 
területekre;

Or. de

Indokolás

Az Európai Bizottság javaslata értelmében a projekt földterületekre gyakorolt hatásait először 
környezeti hatásvizsgálat keretében vizsgálják meg. A földterületek védelmére irányuló cél
azonban nem korlátozható csupán a talaj termőképességével kapcsolatos tisztán minőségi 
környezeti szempontra, hanem annak a mezőgazdasági és erdőgazdasági termőterületek 
mennyiségi megőrzésére is ki kell terjednie.

Módosítás 180
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Bánki Erik, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az anyagi javakra, a kulturális örökségre 
és a tájra;

c) az anyagi javakra és a kulturális 
örökségre;

Or. de

Indokolás

Az irányelv jelenlegi szövegét nem szabad módosítani. Az újonnan javasolt fogalmak 
túlságosan tágak – adott esetben jogbizonytalanságot teremthetnek az irányelv későbbi 
végrehajtása tekintetében; végezetül a környezeti hatásvizsgálat hatálya nem lenne 
egyértelmű.
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Módosítás 181
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az anyagi javakra, a kulturális örökségre 
és a tájra;

c) az anyagi javakra (beleértve az 
ingatlanok értékére gyakorolt hatásokat), 
a kulturális örökségre és a tájra;

Or. en

Módosítás 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az anyagi javakra, a kulturális örökségre 
és a tájra;

c) az EUSZ 3. cikkének, valamint az 
EUMSZ 36. és 167. cikkének megfelelően
az anyagi javakra, a kulturális örökségre és 
a tájra;

Or. en

Módosítás 183
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az anyagi javakra, a kulturális örökségre 
és a tájra;

c) az EUSZ 3. cikkének megfelelően az 
anyagi javakra, a kulturális örökségre és a 
tájra;

Or. en

Módosítás 184
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az a), a b) és a c) pontban felsorolt 
tényezőknek a természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére.

törölve

Or. de

Módosítás 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az a), a b) és a c) pontban felsorolt 
tényezőknek a természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére.

törölve
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Or. de

Indokolás

A természeti katasztrófák hatásait igencsak nehéz előre jelezni, és azokat nem lehet kellően 
meghatározni.

Módosítás 186
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az a), a b) és a c) pontban felsorolt 
tényezőknek a természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére.

törölve

Or. en

Indokolás

A javaslat bevezeti az a), a b) és a c) pontban felsorolt tényezőknek a természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó katasztrófakockázatokkal szembeni kitettségét, sérülékenységét és 
ellenálló képességét. Ez az irányelv hatályát a környezetvédelmi kérdéseken túlmutató 
területre terjeszti ki, ami összetettebb, költségesebb és hosszabb környezetvédelmi jelentéseket 
eredményezhet, és például a katasztrófakockázatok által veszélyeztetett létesítmények 
vizsgálatával kapcsolatban feleslegesen megismétli más európai jogszabályok, például a 
(veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló) Seveso III. 
irányelv követelményeit. 

Módosítás 187
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az a), a b) és a c) pontban felsorolt 
tényezőknek a természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére.

e) az a), a b) és a c) pontban felsorolt 
tényezőknek az esetleges természetes és az 
emberi tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére, amennyiben a hatályos uniós 
jogszabályok vagy nemzetközi 
egyezmények ilyen vizsgálatot írnak elő.

Or. en

Indokolás

Ezt a követelményt nem érdemes az ezen irányelv hatálya alá tartozó valamennyi projektre 
alkalmazni, mivel az sokukra túl nagy terhet róna. A katasztrófáknak kitett vagy azok által 
veszélyeztetett projektek más uniós jogszabályok vagy nemzetközi egyezmények hatálya alá 
tartoznak.

Módosítás 188
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) figyelembe kell venni a természeti 
katasztrófákhoz és az emberi 
tevékenységből fakadó katasztrófákhoz 
kapcsolódó, a projekttel összefüggő 
kockázatok tekintetében az új a), b) és c) 
pontban felsorolt tényezőkre gyakorolt 
jelentős környezeti hatásokat. Minden 
olyan eseményt figyelembe kell venni, 
amely ésszerű értékelés alapján a projekt 
típusa tekintetében jellemzőnek 
tekinthető.

Or. de
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben valamely meghatározott 
projekt vagy létesítmény esetében 
szabványosított eljárások állnak 
rendelkezésre, a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak – tekintettel az elérhető 
legjobb technikákra (BAT) – figyelembe 
kell vennie az adott szabványosítást, és a 
környezeti hatásvizsgálatot a 
létesítmények vagy a projekt helyszínére 
kell összpontosítania.

Or. es


