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Módosítás 316
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során akkreditált és műszaki szempontból 
felkészült szakértők közreműködését vette 
igénybe, akkor ugyanezeken szakértők 
közreműködését a projektgazda nem 
veheti igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

törölve

Or. en

Módosítás 317
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során akkreditált és műszaki szempontból 
felkészült szakértők közreműködését vette 
igénybe, akkor ugyanezeken szakértők 
közreműködését a projektgazda nem veheti
igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során műszaki szempontból felkészült 
szakértők közreműködését vette igénybe, 
akkor ugyanezen szakértők 
közreműködését a projektgazda igénybe 
veheti a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

Or. nl
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Módosítás 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során akkreditált és műszaki szempontból 
felkészült szakértők közreműködését vette 
igénybe, akkor ugyanezeken szakértők 
közreműködését a projektgazda nem 
veheti igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során műszaki szempontból felkészült 
szakértők közreműködését vette igénybe, 
akkor a projektgazdának kerülnie kell 
ugyanezen szakértők közreműködésének a 
környezetvédelmi jelentés elkészítéséhez
történő igénybevételét.

Or. en

Indokolás

Néhány szakértő szakértelme speciális területre irányulhat, bizonyos esetekben pedig 
előfordulhat, hogy csak egyetlen szakértő áll rendelkezésre. A jelenlegi megfogalmazás nem 
eléggé rugalmas ennek lehetővé tételéhez.

Módosítás 319
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során akkreditált és műszaki szempontból 
felkészült szakértők közreműködését vette 
igénybe, akkor ugyanezeken szakértők 
közreműködését a projektgazda nem veheti 
igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során felkészült szakértők közreműködését 
vette igénybe, akkor ugyanezen szakértők 
közreműködését a projektgazda nem veheti 
igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.
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Or. de

Módosítás 320
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során akkreditált és műszaki szempontból 
felkészült szakértők közreműködését vette 
igénybe, akkor ugyanezeken szakértők 
közreműködését a projektgazda nem veheti 
igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során független és műszaki szempontból 
felkészült szakértők közreműködését vette 
igénybe, akkor ugyanezen szakértők 
közreműködését a projektgazda nem veheti 
igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

Or. es

Módosítás 321
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során akkreditált és műszaki szempontból 
felkészült szakértők közreműködését vette 
igénybe, akkor ugyanezeken szakértők 
közreműködését a projektgazda nem veheti 
igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során képzett és műszaki szempontból 
felkészült szakértők közreműködését vette 
igénybe, akkor ugyanezen szakértők 
közreműködését a projektgazda nem veheti 
igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

Or. en
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Módosítás 322
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során akkreditált és műszaki szempontból 
felkészült szakértők közreműködését vette 
igénybe, akkor ugyanezeken szakértők 
közreműködését a projektgazda nem veheti 
igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során műszaki szempontból felkészült 
szakértők közreműködését vette igénybe, 
akkor ugyanezen szakértők 
közreműködését a projektgazda nem veheti 
igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

Or. de

Indokolás

A környezetvédelmi jelentések teljességének és minőségének biztosítására, illetve javítására 
irányuló célt támogatni kell, ám ehhez nincs szükség szakértők akkreditálására. Ha a 
hatóságoknál és/vagy a projektgazdáknál rendelkezésre áll a szükséges szakértelem, ennek a 
kihasználását is lehetővé kell tenni.

Módosítás 323
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során akkreditált és műszaki szempontból 
felkészült szakértők közreműködését vette 
igénybe, akkor ugyanezeken szakértők 

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során műszaki szempontból felkészült 
szakértők közreműködését vette igénybe, 
akkor ugyanezen szakértők 
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közreműködését a projektgazda nem veheti 
igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

közreműködését a projektgazda nem veheti 
igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

Or. fr

Módosítás 324
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az 
akkreditált és műszaki szempontból 
felkészült szakemberek 
közreműködésének és kiválasztásának 
részletes szabályait (például a szükséges 
szakképesítések, az értékelők kijelölése, az 
engedélyezés és az eljárásból való kizárás 
vonatkozásában).

törölve

Or. de

Indokolás

A környezetvédelmi jelentések teljességének és minőségének biztosítására, illetve javítására 
irányuló célt támogatni kell, ám ehhez nincs szükség szakértők 
akkreditálására/engedélyezésére. Ha a hatóságoknál és/vagy a projektgazdáknál 
rendelkezésre áll a szükséges szakértelem, ennek a kihasználását is lehetővé kell tenni.

Módosítás 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az 
akkreditált és műszaki szempontból 
felkészült szakemberek 
közreműködésének és kiválasztásának 
részletes szabályait (például a szükséges 
szakképesítések, az értékelők kijelölése, az 
engedélyezés és az eljárásból való kizárás 
vonatkozásában).

törölve

Or. en

Indokolás

A hatóságokkal folytatott konzultációt követően és az irányelvvel összhangban a 
projektgazdának kell meghatároznia a szakértők kiválasztását. Nem fogja javítani a 
környezeti hatásvizsgálat minőségét annak előírása, hogy azt akkreditált szakértők készítsék el 
és ellenőrizzék, ez csupán az adminisztratív terhet és költségeket fogja növelni.

Módosítás 326
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az 
akkreditált és műszaki szempontból 
felkészült szakemberek 
közreműködésének és kiválasztásának 
részletes szabályait (például a szükséges 
szakképesítések, az értékelők kijelölése, az 
engedélyezés és az eljárásból való kizárás 
vonatkozásában).

törölve

Or. en

Módosítás 327
Richard Seeber
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az 
akkreditált és műszaki szempontból
felkészült szakemberek közreműködésének 
és kiválasztásának részletes szabályait 
(például a szükséges szakképesítések, az 
értékelők kijelölése, az engedélyezés és az 
eljárásból való kizárás vonatkozásában).

A tagállamok meghatározzák a felkészült 
szakemberek közreműködésének és 
kiválasztásának részletes szabályait 
(például a szükséges szakképesítések, az 
értékelők kijelölése, az engedélyezés és az 
eljárásból való kizárás vonatkozásában).

Or. de

Módosítás 328
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az akkreditált 
és műszaki szempontból felkészült
szakemberek közreműködésének és 
kiválasztásának részletes szabályait 
(például a szükséges szakképesítések, az 
értékelők kijelölése, az engedélyezés és az 
eljárásból való kizárás vonatkozásában).

A tagállamok meghatározzák a felkészült
akkreditált szakemberek 
közreműködésének és kiválasztásának 
részletes szabályait (például a szükséges 
szakképesítések, az értékelők kijelölése, az 
engedélyezés és az eljárásból való kizárás 
vonatkozásában).

Or. fr

Indokolás

A projektgazda feladata a környezeti hatásvizsgálatról szóló jelentés elkészítése. 
Következésképpen ő felel e környezeti jelentés minőségéért.
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Módosítás 329
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az 
akkreditált és műszaki szempontból 
felkészült szakemberek közreműködésének 
és kiválasztásának részletes szabályait 
(például a szükséges szakképesítések, az 
értékelők kijelölése, az engedélyezés és az 
eljárásból való kizárás vonatkozásában).

A tagállamok meghatározzák a képzett és 
műszaki szempontból felkészült 
szakemberek közreműködésének és 
kiválasztásának részletes szabályait 
(például a szükséges szakképesítések, az 
értékelők kijelölése, az engedélyezés és az 
eljárásból való kizárás vonatkozásában).

Or. en

Módosítás 330
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az akkreditált 
és műszaki szempontból felkészült 
szakemberek közreműködésének és 
kiválasztásának részletes szabályait 
(például a szükséges szakképesítések, az 
értékelők kijelölése, az engedélyezés és az 
eljárásból való kizárás vonatkozásában).

A tagállamok meghatározzák az akkreditált 
és műszaki szempontból felkészült, 
független szakemberek közreműködésének 
és kiválasztásának részletes szabályait 
(például a szükséges szakképesítések, az 
értékelők kijelölése, az engedélyezés és az 
eljárásból való kizárás vonatkozásában).

Or. en

Módosítás 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az akkreditált 
és műszaki szempontból felkészült 
szakemberek közreműködésének és 
kiválasztásának részletes szabályait 
(például a szükséges szakképesítések, az 
értékelők kijelölése, az engedélyezés és az 
eljárásból való kizárás vonatkozásában).

A tagállamok meghatározzák az akkreditált 
és műszaki szempontból felkészült 
szakemberek közreműködésének és 
kiválasztásának részletes szabályait 
(például a szükséges szakképesítések, az 
értékelők kijelölése, az engedélyezés, az 
eljárásból való kizárás és a 
javadalmazással kapcsolatos 
rendelkezések vonatkozásában).

Or. lt

Módosítás 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független szakértők felelnek az általuk 
végrehajtott vagy felügyelt, illetve 
pozitívan vagy negatívan értékelt 
környezeti hatásvizsgálatokért. 

Or. es

Módosítás 333
João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – -a pont (új)
2011/92/EU irányelv
6 cikk – -1 bekezdés (új)



PE510.871v01-00 12/91 AM\937206HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a szöveg a következő (-1) bekezdéssel 
egészül ki:
„(-1) A nyilvánosság számára biztosítani 
kell a jogot, hogy az érdekeit érintő 
bizonyos projektek tekintetében 
hatásvizsgálatot kérjen, és ehhez olyan, 
aktív részvételen alapuló 
mechanizmusokat vegyen igénybe, 
amelyekben többek között a lakosság, az 
önkormányzatok és a nem kormányzati 
szervezetek is részt vesznek.
A tagállamok meghatározzák az e jog 
érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket 
és feltételeket.”

Or. pt

Módosítás 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – -a pont (új)
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
lép:
„(1) A tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a környezeti 
feladataik vagy illetékességük kapcsán a 
projektben várhatóan érintett hatóságok 
lehetőséget kapjanak 
véleménynyilvánításra a projektgazda 
által benyújtott információkról és az 
engedélyezési kérelemmel kapcsolatban. 
E célból a tagállamok általánosságban 
vagy esetről-esetre kijelölik azokat a 
hatóságokat, amelyekkel az engedélyre 
vonatkozó kérelmek benyújtásakor 
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konzultálni kell. Az 5. cikk alapján 
kapott információt közlik e 
hatóságokkal. A konzultációkra 
vonatkozó részletes szabályokat a 
tagállamok állapítják meg.”

Or. it

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a környezeti hatásvizsgálat alatt álló projektekben érintett és 
konzultáció céljából megkeresendő hatóságok körébe tartoznak a projekt megvalósulásának 
helye szerinti helyi hatóságok is, amennyiben e hatóságok nem azonosak a hatáskörrel 
rendelkező hatósággal vagy hatóságokkal.

Módosítás 335
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – -a pont (új)
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(2) A nyilvánosságot a 2003/4/EK 
irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban a nyilvánosság számára 
elektronikus úton hozzáférhető központi 
portálon keresztül vagy közzététel útján, 
vagy más alkalmas módon, például – ha 
rendelkezésre áll – elektronikus média 
útján tájékoztatják a 2. cikk (2) 
bekezdésében említett, a környezettel 
kapcsolatos döntéshozatali eljárás 
kezdetén, de legkésőbb akkor, amint az 
információ ésszerű módon rendelkezésre 
bocsátható a következőket illetően:
a) engedély iránti kérelem; 
b) a tény, hogy a projektet környezeti 
hatásvizsgálatnak kell alávetni, valamint 
adott esetben, hogy a 7. cikket kell 
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alkalmazni; 
c) a döntéshozatalért, a releváns 
információk szolgáltatásáért, az 
észrevételek vagy kérdések fogadásáért 
felelős hatáskörrel rendelkező hatóságok 
adatai, valamint az észrevételek vagy 
kérdések továbbítására vonatkozó 
határidők részletei; 
d) a lehetséges határozatok, vagy 
amennyiben készült ilyen, a 
határozattervezet jellege; 
e) az 5. cikk alapján összegyűjtött 
információk hozzáférhetőségére 
vonatkozó adatok; 
f) a releváns információk rendelkezésre 
bocsátása idejének, helyének, valamint 
módjának a megjelölése; 
g) a nyilvánosság részvételére 
vonatkozóan az e cikk (5) bekezdése 
alapján hozott intézkedések részletei; 
ga) a tény, hogy a 8. cikk (2) bekezdése 
alkalmazandó, valamint a 
környezetvédelmi jelentés 
felülvizsgálatára vagy módosítására 
vonatkozó adatok, továbbá a mérlegelés 
alatt álló további kárenyhítő és kiegyenlítő 
intézkedések; 
gb) a 8. cikk (2) bekezdése alapján 
végrehajtott figyelemmel kísérés
eredményei.”

Or. en

Indokolás

A hozzáférés és átláthatóság megerősítése céljából minden egyes tagállamban az időszerű 
környezetvédelmi információkat elektronikusan biztosító központi portált kell elérhetővé tenni. 
Ezen túlmenően a környezetvédelmi jelentés felülvizsgálata, illetve módosítása, valamint a 8a. 
cikk (2) bekezdésének új szövegében megállapított további kárenyhítő és kiegyenlítő 
intézkedések tekintetében a ga) és a gb) pont előírja az információkhoz való hozzáférést.

Módosítás 336
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
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Vittorio Prodi, Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a a pont (új)
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő időkereteken belül az érintett 
nyilvánosság számára legalább a 
számukra elektronikusan hozzáférhető 
központi portálon keresztül rendelkezésre 
bocsátják a következőket: 
a) az 5. cikk alapján összegyűjtött összes 
információ; 
b) a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban a főbb jelentések és 
javaslatok, amelyeket az érintett 
nyilvánosságnak az e cikk (2) 
bekezdésével összhangban történő 
tájékoztatásakor a hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy hatóságok 
számára alkottak; 
c) a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. 
január 28-i 2003/4/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv [6] 
rendelkezéseivel összhangban az e cikk 
(2) bekezdésében említett információktól 
eltérő olyan információ, amely ezen 
irányelv 8. cikkével összhangban a 
határozat szempontjából lényeges, és 
amely csak akkor válik hozzáférhetővé, 
miután az érintett nyilvánosságot e cikk 
(2) bekezdésével összhangban 
tájékoztatták.”

Or. en

Indokolás

A hozzáférés és átláthatóság megerősítése céljából minden egyes tagállamban az időszerű 
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környezetvédelmi információkat elektronikusan biztosító központi portált kell elérhetővé tenni.

Módosítás 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a a pont (új)
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a (3) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Az e bekezdésben említett
információkhoz való hozzáférésre 
irányuló kérelmeket a 2003/4/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3., 4. és 5. 
cikkével összhangban kezelik.”

Or. it

Módosítás 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a b pont (új)
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) a (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(4) Az érintett nyilvánosság számára az 
illetékes hatósággal vagy hatóságokkal 
kialakított kapcsolat révén kellő időben 
hatékony lehetőséget kell biztosítani a 2. 
cikk (2) bekezdésében említett, a 
környezettel kapcsolatos döntéshozatali 
eljárásokban történő részvételre. A 
hatóságok a döntéshozatali eljárás során
kötelesek figyelembe venni azokat az
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észrevételeket és véleményeket, amelyeket
a nyilvánosság jogosult kifejezésre 
juttatni, amikor a hatáskörrel rendelkező 
hatóság vagy hatóságok előtt még 
minden lehetőség nyitva áll, még mielőtt 
az engedélyezési kérelemről a 
határozatot meghozzák.”

Or. it

Módosítás 339
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – -a b pont (új)
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) a (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(4) Az érintett nyilvánosság számára 
kellő időben hatékony lehetőséget kell 
biztosítani a 2. cikk (2) bekezdésében, a 
4. cikk (1) és (5) bekezdésében, valamint 
az 5. cikk (2) bekezdésében említett, a 
környezettel kapcsolatos döntéshozatali 
eljárásokban történő részvételre, ebből a 
célból az jogosult észrevételei és 
véleménye kifejezésre juttatására, 
amikor a hatáskörrel rendelkező 
hatóság vagy hatóságok előtt még 
minden lehetőség nyitva áll, még mielőtt 
az engedélyezési kérelemről a 
határozatot meghozzák.”

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság részvételét a környezetvédelmi döntéshozatali eljárás alapvető részét képező 
előszűréssel és tárgykijelöléssel összefüggésben is meg kell követelni.
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Módosítás 340
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a c pont (új)
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ac) az (5) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(5) A nyilvánosság tájékoztatására 
(például plakátok kihelyezése egy adott 
körzeten belül, vagy a helyi újságokban 
történő közzététel útján) és az érintett 
nyilvánossággal folytatott konzultációra 
(például írásbeli beadványok vagy 
közvélemény-kutatás révén) vonatkozó 
részletes intézkedéseket a tagállamok 
határozzák meg. A tagállamok megteszik 
az annak biztosításához szükséges 
intézkedéseket, hogy a vonatkozó 
információkat a 2003/4/EK irányelv 7. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban a 
nyilvánosság számára elektronikus úton 
hozzáférhető központi portálon keresztül 
nyújtsák.”

Or. en

Indokolás

A hozzáférés és átláthatóság megerősítése céljából minden egyes tagállamban az időszerű
környezetvédelmi információkat elektronikusan biztosító központi portált kell elérhetővé tenni.

Módosítás 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különböző szakaszokra olyan ésszerű
időkereteket kell meghatározni, amelyek 
elegendő időt biztosítanak:

A tagállamok a különböző szakaszokra 
kötelező érvényű időkereteket állapítanak 
meg:

Or. en

Indokolás

A különböző szakaszokra vonatkozó – nyilvános konzultációtól eltérő – kötelező időkereteket 
jobban meg kell határozni az irányelvben. Figyelembe kell venni az eljárás e szakaszaira 
vonatkozó különös időkeret meghatározására irányuló javaslatot.

Módosítás 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különböző szakaszokra olyan ésszerű
időkereteket kell meghatározni, amelyek 
elegendő időt biztosítanak:

A tagállamok a különböző szakaszokra 
kötelező érvényű időkereteket határoznak
meg:

Or. it

Indokolás

A megbízható menetrend az egész eljárás sikeressége szempontjából alapvető fontosságú.

Módosítás 343
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 6 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 6. cikk (1) bekezdésében említett 
hatóságok és az érintett nyilvánosság 
felkészülésére és a környezettel 
kapcsolatos döntéshozatali eljárásokban
való, e cikk rendelkezéseinek megfelelő
tényleges részvételére.

b) a 6. cikk (1) bekezdésében említett 
hatóságok és az érintett nyilvánosság 
felkészülésére és a környezeti 
hatásvizsgálatban való tényleges 
részvételére. Különösen az 5. cikk (1) 
bekezdésében említett, az érintett 
nyilvánossággal a környezetvédelmi 
jelentéssel kapcsolatban folytatott 
konzultációra vonatkozó időkeretek nem 
lehetnek 30 napnál rövidebbek.

Or. en

Indokolás

A „környezettel kapcsolatos döntéshozatal” kifejezést a „környezeti hatásvizsgálat” 
kifejezéssel kell felváltani. El tudjuk fogadni a nyilvánossággal folytatott konzultációra 
vonatkozó minimális időkereteket, a maximális időkereteket azonban ellenezzük.

Módosítás 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az érintett nyilvánossággal az 5. cikk 
(1) bekezdése szerinti környezetvédelmi 
jelentésről folytatandó konzultációra 
legalább harminc, legfeljebb hatvan nap 
időkeretet kell biztosítani. Kivételes 
esetekben, ha a tervezett projekt jellege, 
összetettsége, helye vagy mérete úgy 
kívánja, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
ezt az időkeretet harminc nappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a projektgazdát az időkeret 
meghosszabbításának okairól.

törölve



AM\937206HU.doc 21/91 PE510.871v01-00

HU

Or. de

Indokolás

A határidőket az adott különös jogszabályban kell meghatározni.

Módosítás 345
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az érintett nyilvánossággal az 5. cikk 
(1) bekezdése szerinti környezetvédelmi 
jelentésről folytatandó konzultációra 
legalább harminc, legfeljebb hatvan nap 
időkeretet kell biztosítani. Kivételes 
esetekben, ha a tervezett projekt jellege, 
összetettsége, helye vagy mérete úgy 
kívánja, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
ezt az időkeretet harminc nappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a projektgazdát az időkeret 
meghosszabbításának okairól.

törölve

Or. en

Indokolás

El tudjuk fogadni a nyilvánossággal folytatott konzultációra vonatkozó minimális 
időkereteket, a maximális időkereteket azonban ellenezzük.

Módosítás 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az érintett nyilvánossággal az 5. cikk 
(1) bekezdése szerinti környezetvédelmi 
jelentésről folytatandó konzultációra 
legalább harminc, legfeljebb hatvan nap 
időkeretet kell biztosítani. Kivételes 
esetekben, ha a tervezett projekt jellege, 
összetettsége, helye vagy mérete úgy 
kívánja, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
ezt az időkeretet harminc nappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a projektgazdát az időkeret 
meghosszabbításának okairól.

(7) Az érintett nyilvánossággal az 5. cikk 
(1) bekezdése szerinti környezetvédelmi 
jelentésről folytatandó konzultációra 
legalább harminc, legfeljebb hatvan nap 
időkeretet kell biztosítani.

Or. it

Indokolás

A megbízható menetrend az egész eljárás sikere szempontjából alapvető fontosságú.

Módosítás 347
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az érintett nyilvánossággal az 5. cikk 
(1) bekezdése szerinti környezetvédelmi 
jelentésről folytatandó konzultációra 
legalább harminc, legfeljebb hatvan nap 
időkeretet kell biztosítani. Kivételes 
esetekben, ha a tervezett projekt jellege, 
összetettsége, helye vagy mérete úgy 
kívánja, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
ezt az időkeretet harminc nappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát az időkeret 
meghosszabbításának okairól.

(7) Az érintett nyilvánossággal az 5. cikk 
(1) bekezdése szerinti környezetvédelmi 
jelentésről folytatandó konzultációra 
legalább harminc, legfeljebb hatvan nap 
időkeretet kell biztosítani. Kivételes 
esetekben, ha a tervezett projekt jellege, 
összetettsége, helye vagy mérete úgy
kívánja, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
ezt az időkeretet legfeljebb harminc nappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát az időkeret 
meghosszabbításának okairól.
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Or. de

Módosítás 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – b a pont (új)
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A cikk a következő (7a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(7a) Ha a jogszabályok alapján 
szükségesnek tűnik, a javasolt projektekre 
vonatkozó alternatívák előterjesztése 
során igyekezni kell a megoldások 
kidolgozásába bevonni magánterületek 
esetében az érintett területek 
tulajdonosait, közterületek esetében pedig 
az érintett területek szokásos használóit.”

Or. es

Indokolás

A módosítás célja a területek tulajdonosainak vagy használóinak fokozottabb bevonása, ha az
irányelvet a nemzeti jogba átültető jogszabály így rendelkezik.

Módosítás 349
Andrea Zanoni

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
projektek kivitelezése és működtetése a 
következő elvek alapján történjen:
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a) minden megfelelő megelőző intézkedést 
megtesznek a környezetszennyezés ellen és 
nem okoznak jelentős mértékű 
környezetszennyezést;
b) az elérhető legjobb technológiákat 
alkalmazzák, és a természeti erőforrásokat 
és az energiát hatékonyan használják fel;
c) a hulladék keletkezését megelőzik, és 
amennyiben hulladék keletkezik, azt a 
hulladékhierarchia elsőbbségi 
sorrendjében és a 2008/98/EK irányelvnek 
megfelelően újrahasználatra előkészítik, 
újrafeldolgozzák, újrahasznosítják, vagy, 
ahol műszakilag vagy gazdaságilag nem 
lehetséges, úgy ártalmatlanítják, hogy 
elkerüljék vagy csökkentsék a környezetre 
gyakorolt bármilyen hatást;
d) megteszik a szükséges intézkedéseket a 
balesetek megelőzésére és azok 
következményeinek korlátozására;
e) a tevékenységek végleges leállítása
esetén megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy elkerüljék a 
környezetszennyezés kockázatát, és a 
működés helyszínét kielégítő állapotba 
állítsák vissza.
Amennyiben a környezetminőségi 
szabvány szigorúbb feltételeket követel 
meg, mint amilyenek az elérhető legjobb 
technológiákkal elérhetők, az engedélybe 
további intézkedéseket kell belefoglalni az 
egyéb, környezetminőségi szabványoknak 
való megfelelés céljából hozható 
intézkedések sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelvvel (és a korábbi IPPC-irányelvvel) uniós szinten már 
bevezették a bizonyos ipari létesítmények esetében alkalmazandó alapvető döntési 
szempontokat. Ezek a szempontok a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv esetében is 
hasznosak lehetnek. Mivel a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv a környezeti hatások 
alapos értékelését követeli meg, igencsak logikusnak tűnik, hogy a projektgazda általi átfogó 
dokumentáció megkövetelése után olyan konkrét szempontokat is beillesszenek a szövegbe, 
amely szempontok alapján a projekteket felmérik.
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Módosítás 350
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A tagállamok megteszik a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
projektek kivitelezése és működtetése a 
következő elvek alapján történjen:
a) minden megfelelő megelőző intézkedést 
megtesznek a környezetszennyezés ellen és 
nem okoznak jelentős mértékű 
környezetszennyezést;
b) az elérhető legjobb technológiákat 
alkalmazzák, és a természeti erőforrásokat 
és az energiát hatékonyan használják fel;
c) a hulladék keletkezését megelőzik, és 
amennyiben hulladék keletkezik, azt a 
hulladékhierarchia elsőbbségi 
sorrendjében és a 2008/98/EK irányelvnek 
megfelelően újrahasználatra előkészítik, 
újrafeldolgozzák, újrahasznosítják, vagy, 
ahol műszakilag vagy gazdaságilag nem 
lehetséges, úgy ártalmatlanítják, hogy 
elkerüljék vagy csökkentsék a környezetre 
gyakorolt bármilyen hatást;
d) megteszik a szükséges intézkedéseket a 
balesetek megelőzésére és azok 
következményeinek korlátozására;
e) a tevékenységek végleges leállítása 
esetén megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy elkerüljék bármilyen 
környezetszennyezés kockázatát, és a 
működés helyszínét kielégítő állapotba 
állítsák vissza.
Amennyiben a környezetminőségi 
szabvány szigorúbb feltételeket követel 
meg, mint amilyenek az elérhető legjobb 
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technológiákkal elérhetők, az engedélybe 
további intézkedéseket kell belefoglalni az 
egyéb, környezetminőségi szabványoknak 
való megfelelés céljából hozható 
intézkedések sérelme nélkül.

Or. de

Módosítás 351
João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyezési eljárás során 
figyelembe kell venni a konzultációk 
eredményeit és az 5., a 6. és a 7. cikk 
alapján összegyűjtött információkat. Ebből 
a célból az engedélyező határozat 
szövegének tartalmaznia kell:

(1) Az engedélyezési eljárás során 
kellőképpen figyelembe kell venni a 
konzultációk eredményeit és az 5., a 6. és a 
7. cikk alapján összegyűjtött 
információkat. A konzultációban részt 
vevő szervek megállapításait, valamint a 
különböző személyek és szervezetek 
önként adott észrevételeit elektronikus 
úton hiánytalanul, tartalomjegyzékkel
ellátva, valamint a keresést és a 
lekérdezést megkönnyítő formában kell 
közzétenni. Ebből a célból az engedélyező 
határozat szövegének tartalmaznia kell:

Or. pt

Módosítás 352
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyezési eljárás során 
figyelembe kell venni a konzultációk 
eredményeit és az 5., a 6. és a 7. cikk 
alapján összegyűjtött információkat. Ebből 
a célból az engedélyező határozat 
szövegének tartalmaznia kell:

(1) Az engedélyezési eljárás során 
megfelelően figyelembe kell venni és 
részletesen értékelni kell a konzultációk 
eredményeit és az 5., a 6. és a 7. cikk 
alapján összegyűjtött információkat. Ebből 
a célból az engedélyező határozat 
szövegének tartalmaznia kell:

Or. en

Módosítás 353
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyezési eljárás során 
figyelembe kell venni a konzultációk 
eredményeit és az 5., a 6. és a 7. cikk 
alapján összegyűjtött információkat. Ebből 
a célból az engedélyező határozat 
szövegének tartalmaznia kell:

(1) Az engedélyezési eljárás során 
figyelembe kell venni a konzultációk 
eredményeit és az 5., a 6. és a 7. cikk 
alapján összegyűjtött információkat. Az
engedélyező határozat szövegének 
tartalmaznia kell:

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata egyszerűsíthető.

Módosítás 354
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hatáskörrel rendelkező hatóság által 
a 3. cikknek megfelelően elvégzett 
környezeti tárgyú értékelést és a határozat 
alkalmazásának környezeti feltételeit, 
beleértve a jelentős káros következmények 
elkerülését, csökkentését és, ha lehet, 
ellentételezését célzó legfontosabb 
intézkedések ismertetését is;

a) a határozat alkalmazásának környezeti 
feltételeit, beleértve a jelentős káros 
következmények elkerülését, csökkentését 
és, ha lehet, ellentételezését célzó 
legfontosabb intézkedések ismertetését is;

Or. en

Indokolás

A hatáskörrel rendelkező hatóság általi értékelésnek valójában a környezetvédelmi jelentés 
ellenőrzésének kell lennie. Ez az ellenőrzés emellett nem szerepelhet az engedélyt megadó 
határozatban.

Módosítás 355
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hatáskörrel rendelkező hatóság által a 
3. cikknek megfelelően elvégzett 
környezeti tárgyú értékelést és a határozat 
alkalmazásának környezeti feltételeit, 
beleértve a jelentős káros következmények 
elkerülését, csökkentését és, ha lehet, 
ellentételezését célzó legfontosabb 
intézkedések ismertetését is;

a) a környezeti tárgyú értékelés 
eredményeit – köztük a 6. és 7. cikknek 
megfelelően kapott észrevételek 
összefoglalását – és a határozat 
alkalmazásának környezeti feltételeit, 
beleértve a jelentős káros következmények 
elkerülését, csökkentését és, ha lehet, 
ellentételezését célzó legfontosabb 
intézkedések ismertetését is;

Or. en

Módosítás 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hatáskörrel rendelkező hatóság által a 
3. cikknek megfelelően elvégzett 
környezeti tárgyú értékelést és a határozat 
alkalmazásának környezeti feltételeit, 
beleértve a jelentős káros következmények 
elkerülését, csökkentését és, ha lehet, 
ellentételezését célzó legfontosabb 
intézkedések ismertetését is;

a) a környezeti tárgyú értékelés 
eredményeit – a 6. és 7. cikknek 
megfelelően kapott észrevételek 
összefoglalásával együtt – és a határozat 
alkalmazásának környezeti feltételeit, 
beleértve a jelentős káros következmények 
elkerülését, csökkentését és, ha lehet, 
ellentételezését célzó legfontosabb 
intézkedések ismertetését is;”

Or. pl

Módosítás 357
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hatáskörrel rendelkező hatóság által a 
3. cikknek megfelelően elvégzett 
környezeti tárgyú értékelést és a határozat 
alkalmazásának környezeti feltételeit, 
beleértve a jelentős káros következmények 
elkerülését, csökkentését és, ha lehet, 
ellentételezését célzó legfontosabb
intézkedések ismertetését is;

a) a hatáskörrel rendelkező hatóság által a 
3. cikknek megfelelően elvégzett 
környezeti tárgyú értékelés eredményét és 
a határozat alkalmazásának környezeti 
feltételeit, beleértve a jelentős káros 
következmények elkerülését, csökkentését 
és, ha lehet, ellentételezését célzó 
legfontosabb intézkedések ismertetését is;

Or. de

Módosítás 358
Marianne Thyssen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt engedélyezésének 
legfontosabb indokait, figyelemmel a többi 
figyelembe vett lehetséges alternatívára, 
ideértve annak értékelését is, hogy a 
projekt megvalósítása nélkül 
valószínűsíthetően hogyan változna idővel 
a környezet állapota 
(„alapforgatókönyv”);

b) a projekt engedélyezésének 
legfontosabb indokait;

Or. en

Indokolás

A projekt a projektgazda által javasolt formájában képezi az engedély iránti kérelem tárgyát. 
A hatáskörrel rendelkező hatóságnak indokolnia kell, hogy az adott projekt miért kaphat, 
illetve miért nem kaphat engedélyt. Ez az indokolás nem szükségszerűen jár az alternatívákkal 
kapcsolatos indokolással.

Módosítás 359
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt engedélyezésének 
legfontosabb indokait, figyelemmel a többi 
figyelembe vett lehetséges alternatívára, 
ideértve annak értékelését is, hogy a 
projekt megvalósítása nélkül 
valószínűsíthetően hogyan változna idővel 
a környezet állapota 
(„alapforgatókönyv”);

b) a projekt engedélyezésének 
legfontosabb indokait, figyelemmel a többi 
figyelembe vett lehetséges alternatívára;

Or. de
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Indokolás

A KHV-irányelv nem tartalmazhat olyan rendelkezéseket, amelyek választási lehetőséget 
hagynak a hatóság számára e kérdésben, mivel ez ellentétes lenne a létesítmények 
engedélyezésével kapcsolatos más európai jogi előírásokkal. Az alapforgatókönyv elkészítése 
az alkalmazandó jogszabályok elfogadhatatlan kiterjesztését jelenti, továbbá nem világos, 
hogy ez a forgatókönyv hogyan készíthető el.

Módosítás 360
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt engedélyezésének
legfontosabb indokait, figyelemmel a többi 
figyelembe vett lehetséges alternatívára, 
ideértve annak értékelését is, hogy a 
projekt megvalósítása nélkül 
valószínűsíthetően hogyan változna idővel 
a környezet állapota 
(„alapforgatókönyv”);

b) a projekt engedélyezésének 
legfontosabb indokait, figyelemmel a többi 
figyelembe vett lehetséges alternatívára.

Or. en

Módosítás 361
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt engedélyezésének 
legfontosabb indokait, figyelemmel a többi 
figyelembe vett lehetséges alternatívára, 
ideértve annak értékelését is, hogy a 
projekt megvalósítása nélkül 

b) a projektgazda által figyelembe vett 
többi lehetséges alternatíva 
összefoglalása, ideértve annak értékelését 
is, hogy a projekt megvalósítása nélkül 
valószínűsíthetően hogyan változna idővel 
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valószínűsíthetően hogyan változna idővel 
a környezet állapota („alapforgatókönyv”);

a környezet állapota („alapforgatókönyv”);

Or. de

Módosítás 362
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt engedélyezésének 
legfontosabb indokait, figyelemmel a többi 
figyelembe vett lehetséges alternatívára, 
ideértve annak értékelését is, hogy a 
projekt megvalósítása nélkül 
valószínűsíthetően hogyan változna idővel 
a környezet állapota („alapforgatókönyv”);

b) a projekt engedélyezésének 
legfontosabb indokait, figyelemmel más 
ésszerű alternatívák értékelésére, ideértve 
annak értékelését is, hogy a projekt 
megvalósítása nélkül valószínűsíthetően 
hogyan változna idővel a környezet 
állapota („alapforgatókönyv”);

Or. en

Módosítás 363
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 6. és a 7. cikk alapján beérkezett 
észrevételek összefoglalását;

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést nem törlik a jogszabályból, hanem az – a dokumentum ésszerűsítése 
érdekében – az a) pontba kerül át.
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Módosítás 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 6. és a 7. cikk alapján beérkezett 
észrevételek összefoglalását.

törölve

Or. pl

Módosítás 365
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 6. és a 7. cikk alapján beérkezett 
észrevételek összefoglalását;

törölve

Or. en

Indokolás

A c) pont már szerepel a d) pontban.

Módosítás 366
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – d pont – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egy olyan nyilatkozatot, amely röviden 
ismerteti, hogy hogyan történt a környezeti 
szempontok beillesztése az engedélybe, 
továbbá hogyan történt a konzultációk 
eredményeinek és az 5., a 6. és a 7. cikk 
alapján összegyűjtött információknak az 
engedélybe történő beépítése vagy más 
módon történő figyelembevétele.

d) egy olyan nyilatkozatot, amely röviden 
ismerteti, hogy hogyan történt a környezeti 
szempontok beillesztése az engedélybe, 
továbbá hogyan történt a környezetvédelmi 
jelentés, a konzultációk eredményeinek és 
az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött 
információknak az engedélybe történő 
beépítése vagy más módon történő 
figyelembevétele.

Or. en

Módosítás 367
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon projektek esetében, amelyek 
valószínűsíthetően jelentős mértékű 
országhatárokon átterjedő 
következményekkel fognak járni, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
információkat szolgáltat arról, hogy miért 
nem vette figyelembe az érintett tagállam 
által a 7. cikk szerinti konzultációk 
keretében megfogalmazott észrevételeket.

törölve

Or. en

Indokolás

Az utolsó mondat törölhető, mivel arra az a)–d) pont már kiterjed.

Módosítás 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A fent említett feltételeket akkor kell 
teljesítettnek tekinteni, ha a tagállamok –
a 2. cikk (2) bekezdésével összhangban –
ezen irányelv alkalmazásában külön 
eljárást hoznak létre az irányelvben 
megállapított követelmények teljesítésére, 
és a környezeti értékelést követően 
kibocsátott határozat tartalmazza az a)–d) 
pontban említett információkat, továbbá 
amennyiben megfelelő szabályokat 
állapítanak meg a (4) bekezdésben 
meghatározott feltételek teljesítése 
érdekében.

Or. pl

Módosítás 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a konzultációkból és az 5., a 6. és a 
7. cikk alapján összegyűjtött 
információkból az derül ki, hogy a projekt 
jelentős mértékű káros hatásokat fog 
gyakorolni a környezetre, akkor a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk 
(1) bekezdésében említett hatóságokkal és 
a projektgazdával együttműködve 
indokolatlan késedelem nélkül 
megfontolja az 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti környezetvédelmi jelentés 
átdolgozásának és a projekt 
módosításának szükségességét annak 

törölve
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érdekében, hogy ezek a káros hatások 
elkerülhetők vagy mérsékelhetők 
legyenek, valamint azt, hogy szükség van-
e további kárenyhítő és kiegyenlítő 
intézkedések végrehajtására.
Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor köteles 
gondoskodni arról, hogy az engedély 
tartalmazzon olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentős mértékű 
káros hatások figyelemmel kísérését, és 
ezáltal módot adnak a végrehajtás, 
valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő 
intézkedések várt eredményességének 
értékelésére és az esetleg előre nem látott 
káros következmények behatárolására.
A figyelemmel kísérendő paraméterek 
típusát és a figyelemmel kísérés 
időtartamát a tervezett projekt jellegéhez, 
helyéhez és méretéhez, valamint a projekt 
környezetre gyakorolt hatásainak 
jelentőségéhez igazodva, az arányosság 
követelményének szem előtt tartásával kell 
megválasztani.
Erre a célra indokolt esetben a más uniós 
jogi aktusok alapján már egyébként is 
végzett nyomonkövetési tevékenységek is 
igénybe vehetők.

Or. en

Indokolás

A jelentős környezeti hatásokkal járó projektek utólagos figyelemmel kísérésére vonatkozó 
kötelezettségekről már más szabályozási eszközök rendelkeznek. A környezeti hatásvizsgálat 
keretében fennálló utólagos kötelezettségek a jogszabályok szükségtelen megkettőzését 
eredményeznék. A váratlan események meghatározására irányuló kötelezettség önmagában is 
problematikus.

Módosítás 370
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
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2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a konzultációkból és az 5., a 6. és a 
7. cikk alapján összegyűjtött 
információkból az derül ki, hogy a projekt 
jelentős mértékű káros hatásokat fog 
gyakorolni a környezetre, akkor a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk 
(1) bekezdésében említett hatóságokkal és 
a projektgazdával együttműködve 
indokolatlan késedelem nélkül
megfontolja az 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti környezetvédelmi jelentés 
átdolgozásának és a projekt 
módosításának szükségességét annak 
érdekében, hogy ezek a káros hatások 
elkerülhetők vagy mérsékelhetők 
legyenek, valamint azt, hogy szükség van-
e további kárenyhítő és kiegyenlítő 
intézkedések végrehajtására.

(2) Ha a konzultációk és az 5., a 6. és a 7. 
cikk alapján összegyűjtött információk 
alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság 
azt állapítja meg, hogy a projekt jelentős 
mértékű káros hatásokat fog gyakorolni a 
környezetre, és az engedély megadása 
mellett dönt, akkor megfontolja, hogy az 
engedélynek tartalmaznia kell-e megfelelő 
intézkedéseket bármely kárenyhítő és 
kiegyenlítő intézkedés hatékonyságának
figyelemmel kísérésére. 

Or. en

Módosítás 371
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a konzultációkból és az 5., a 6. és a 
7. cikk alapján összegyűjtött 
információkból az derül ki, hogy a projekt 
jelentős mértékű káros hatásokat fog 
gyakorolni a környezetre, akkor a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk 
(1) bekezdésében említett hatóságokkal és 
a projektgazdával együttműködve 
indokolatlan késedelem nélkül
megfontolja az 5. cikk (1) bekezdése 

(2) A 6. és a 7. cikk szerinti konzultációk 
alapján és a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett hatóságokkal és a projektgazdával 
együttműködve, a hatáskörrel rendelkező 
hatóság vagy hatóságok megfontolja vagy 
megfontolják az 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti környezetvédelmi jelentés 
átdolgozásának és az engedély iránti 
kérelem módosításának szükségességét 
annak érdekében, hogy ezek a káros 
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szerinti környezetvédelmi jelentés 
átdolgozásának és a projekt módosításának 
szükségességét annak érdekében, hogy 
ezek a káros hatások elkerülhetők vagy 
mérsékelhetők legyenek, valamint azt, 
hogy szükség van-e további kárenyhítő és 
kiegyenlítő intézkedések végrehajtására.

hatások elkerülhetők vagy mérsékelhetők 
legyenek, valamint azt, hogy szükség van-e 
további kárenyhítő és kiegyenlítő 
intézkedések végrehajtására.

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, hogy a Bizottság által javasolt bekezdés két különböző kérdéssel foglalkozik: 
egyfelől a javasolt projekt módosításával és a környezetvédelmi jelentés és a konzultációk 
eredményeinek tükrében az engedély iránti kérelem ennek megfelelő módosításával, másfelől 
pedig a környezetvédelmi jelentés említett konzultációk eredménye alapján történő 
átdolgozásának szükségességével.

Módosítás 372
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a konzultációkból és az 5., a 6. és a 
7. cikk alapján összegyűjtött 
információkból az derül ki, hogy a projekt 
jelentős mértékű káros hatásokat fog 
gyakorolni a környezetre, akkor a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hatóságokkal és a 
projektgazdával együttműködve
indokolatlan késedelem nélkül megfontolja
az 5. cikk (1) bekezdése szerinti 
környezetvédelmi jelentés átdolgozásának 
és a projekt módosításának szükségességét 
annak érdekében, hogy ezek a káros 
hatások elkerülhetők vagy mérsékelhetők 
legyenek, valamint azt, hogy szükség van-e 
további kárenyhítő és kiegyenlítő 
intézkedések végrehajtására.

(2) Ha a konzultációkból és az 5., a 6. és a 
7. cikk alapján összegyűjtött 
információkból az derül ki, hogy a projekt 
jelentős mértékű káros hatásokat fog 
gyakorolni a környezetre, akkor a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hatóságokkal és a 
projektgazdával indokolatlan késedelem 
nélkül megtárgyalja az 5. cikk (1) 
bekezdése szerinti környezetvédelmi 
jelentés átdolgozásának és a projekt 
módosításának szükségességét annak 
érdekében, hogy ezek a káros hatások 
elkerülhetők vagy mérsékelhetők legyenek, 
valamint azt, hogy a vonatkozó 
jogszabályok alapján szükség van-e 
további kárenyhítő és kiegyenlítő 
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intézkedések végrehajtására.

Or. de

Indokolás

A tervezett rendelkezési jogkörök alapvetően megváltoztatnák a környezeti hatásvizsgálat 
keretét, illetve az ennek alapjául szolgáló rendszert, mivel ez eljárási eszközként a projekt 
engedélyezésére vagy elutasítására vonatkozó döntés előkészítésére szolgál, és önmagában 
nem tartalmaz tartalmi-szakmai követelményeket. A szakmai követelményeket a vonatkozó 
jogszabályok – például az ipari kibocsátásokról szóló irányelv, az élőhelyvédelmi irányelv stb. 
– tartalmazzák. Ezt a rendszert meg kell tartani.

Módosítás 373
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a konzultációkból és az 5., a 6. és a 
7. cikk alapján összegyűjtött 
információkból az derül ki, hogy a projekt 
jelentős mértékű káros hatásokat fog 
gyakorolni a környezetre, akkor a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hatóságokkal és a 
projektgazdával együttműködve 
indokolatlan késedelem nélkül megfontolja
az 5. cikk (1) bekezdése szerinti 
környezetvédelmi jelentés átdolgozásának 
és a projekt módosításának szükségességét 
annak érdekében, hogy ezek a káros 
hatások elkerülhetők vagy mérsékelhetők 
legyenek, valamint azt, hogy szükség van-e
további kárenyhítő és kiegyenlítő 
intézkedések végrehajtására.

(1) Ha a konzultációkból és az 5., a 6. és a 
7. cikk alapján összegyűjtött 
információkból az derül ki, hogy a projekt 
jelentős mértékű káros hatásokat fog 
gyakorolni a környezetre, akkor a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hatóságokkal és a 
projektgazdával együttműködve 
indokolatlan késedelem nélkül 
megfontolhatja az 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti környezetvédelmi jelentés 
átdolgozásának és a projekt módosításának 
szükségességét annak érdekében, hogy 
ezek a káros hatások elkerülhetők vagy 
mérsékelhetők legyenek, valamint azt, 
hogy szükség van-e további kárenyhítő és 
kiegyenlítő intézkedések végrehajtására.

Or. nl
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Módosítás 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a konzultációkból és az 5., a 6. és a 
7. cikk alapján összegyűjtött 
információkból az derül ki, hogy a projekt 
jelentős mértékű káros hatásokat fog 
gyakorolni a környezetre, akkor a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hatóságokkal és a 
projektgazdával együttműködve 
indokolatlan késedelem nélkül megfontolja 
az 5. cikk (1) bekezdése szerinti 
környezetvédelmi jelentés átdolgozásának 
és a projekt módosításának szükségességét 
annak érdekében, hogy ezek a káros 
hatások elkerülhetők vagy mérsékelhetők 
legyenek, valamint azt, hogy szükség van-e 
további kárenyhítő és kiegyenlítő 
intézkedések végrehajtására.

(2) Ha a konzultációkból és az 5., a 6. és a 
7. cikk alapján összegyűjtött 
információkból az derül ki, hogy a projekt 
jelentős mértékű káros hatásokat fog 
gyakorolni a környezetre, akkor a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hatóságokkal és a 
projektgazdával együttműködve 
indokolatlan késedelem nélkül megfontolja 
az engedély megtagadását vagy az 5. cikk 
(1) bekezdése szerinti környezetvédelmi 
jelentés átdolgozásának és a projekt 
módosításának szükségességét annak 
érdekében, hogy ezek a káros hatások 
elkerülhetők vagy mérsékelhetők legyenek, 
valamint azt, hogy szükség van-e további 
kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedések 
végrehajtására.

Or. en

Módosítás 375
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen átdolgozásra vonatkozó részletes 
rendelkezéseket a tagállamok határozzák 
meg.

Or. en
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Módosítás 376
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor köteles 
gondoskodni arról, hogy az engedély 
tartalmazzon olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentős mértékű 
káros hatások figyelemmel kísérését, és 
ezáltal módot adnak a végrehajtás, 
valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő 
intézkedések várt eredményességének 
értékelésére és az esetleg előre nem látott 
káros következmények behatárolására.

törölve

Or. en

Módosítás 377
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor köteles 
gondoskodni arról, hogy az engedély 
tartalmazzon olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentős mértékű 
káros hatások figyelemmel kísérését, és 
ezáltal módot adnak a végrehajtás, 
valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő 
intézkedések várt eredményességének 

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor köteles 
gondoskodni arról, hogy az engedély a 
vonatkozó jogszabályokkal összhangban
tartalmazzon olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentős mértékű 
káros hatások figyelemmel kísérését.
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értékelésére és az esetleg előre nem látott 
káros következmények behatárolására.

Or. de

Indokolás

A tervezett rendelkezési jogkörök alapvetően megváltoztatnák a környezeti hatásvizsgálat 
keretét, illetve az ennek alapjául szolgáló rendszert, mivel ez eljárási eszközként a projekt 
engedélyezésére vagy elutasítására vonatkozó döntés előkészítésére szolgál, és önmagában 
nem tartalmaz tartalmi-szakmai követelményeket. A szakmai követelményeket a vonatkozó 
jogszabályok – például az ipari kibocsátásokról szóló irányelv, az élőhelyvédelmi irányelv stb. 
– tartalmazzák. Ezt a rendszert meg kell tartani.

Módosítás 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor köteles 
gondoskodni arról, hogy az engedély 
tartalmazzon olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentős mértékű 
káros hatások figyelemmel kísérését, és 
ezáltal módot adnak a végrehajtás, 
valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő 
intézkedések várt eredményességének 
értékelésére és az esetleg előre nem látott 
káros következmények behatárolására.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor 
megfontolja, hogy az engedélynek 
tartalmaznia kell-e olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentős mértékű 
káros hatások figyelemmel kísérését, és 
ezáltal módot adnak a végrehajtás, 
valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő 
intézkedések várt eredményességének 
értékelésére és az esetleg előre nem látott 
káros következmények behatárolására a 
kivitelezési, működési, bontási és a 
bezárást követő szakaszokban.

Or. en

Módosítás 379
Marianne Thyssen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor köteles 
gondoskodni arról, hogy az engedély 
tartalmazzon olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentős mértékű 
káros hatások figyelemmel kísérését, és 
ezáltal módot adnak a végrehajtás, 
valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő 
intézkedések várt eredményességének 
értékelésére és az esetleg előre nem látott 
káros következmények behatárolására.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor 
megfontolja, hogy az engedélynek 
tartalmaznia kell-e olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentős mértékű 
káros hatások figyelemmel kísérését, és 
ezáltal módot adnak a végrehajtás, 
valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő 
intézkedések várt eredményességének 
értékelésére és bármely váratlan káros 
következmény behatárolására.

Or. en

Indokolás

A figyelemmel kísérés szükségességéről eseti alapon kell dönteni. A nemzeti jogszabályokból 
eredő figyelemmel kísérési tevékenységeknek is az általánosságban nem jogszabályból eredő 
figyelemmel kísérési tevékenységeknek kell minősülniük.

Módosítás 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor köteles
gondoskodni arról, hogy az engedély 
tartalmazzon olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentős mértékű 
káros hatások figyelemmel kísérését, és 
ezáltal módot adnak a végrehajtás, 
valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő 
intézkedések várt eredményességének 

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor 
megfontolja, hogy az engedély 
tartalmazzon-e más olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentős mértékű 
káros hatások figyelemmel kísérését, és 
ezáltal módot adnak a végrehajtás, 
valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő 
intézkedések várt eredményességének 
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értékelésére és az esetleg előre nem látott 
káros következmények behatárolására.

értékelésére és az esetleg előre nem látott 
káros következmények behatárolására.

Or. it

Módosítás 381
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor köteles 
gondoskodni arról, hogy az engedély 
tartalmazzon olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentős mértékű 
káros hatások figyelemmel kísérését, és 
ezáltal módot adnak a végrehajtás, 
valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő 
intézkedések várt eredményességének 
értékelésére és az esetleg előre nem látott 
káros következmények behatárolására.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor köteles 
gondoskodni arról, hogy az engedély 
tartalmazzon olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentős mértékű 
káros hatások figyelemmel kísérését, és 
ezáltal módot adnak a végrehajtás, 
valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő 
intézkedések várt eredményességének 
értékelésére és az esetleg előre nem látott 
káros következmények behatárolására.

Amennyiben a figyelemmel kísérés azt 
jelzi, hogy a kárenyhítő vagy kiegyenlítő 
intézkedések nem elegendőek, illetve előre 
nem látott jelentős káros környezeti 
hatásokat észlelnek, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság korrekciós kárenyhítő 
vagy kiegyenlítő intézkedéseket állapít 
meg.

Or. en

Módosítás 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
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2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor köteles 
gondoskodni arról, hogy az engedély 
tartalmazzon olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentős mértékű 
káros hatások figyelemmel kísérését, és 
ezáltal módot adnak a végrehajtás, 
valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő 
intézkedések várt eredményességének 
értékelésére és az esetleg előre nem látott 
káros következmények behatárolására.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, illetve az ezen 
irányelv követelményeinek teljesítése 
céljából más határozatot hoz, akkor 
köteles gondoskodni arról, hogy az 
engedély tartalmazzon olyan 
intézkedéseket, amelyek biztosítják a 
jelentős mértékű káros hatások 
figyelemmel kísérését, és ezáltal módot 
adnak a végrehajtás, valamint a kárenyhítő 
és a kiegyenlítő intézkedések várt 
eredményességének értékelésére és az 
esetleg előre nem látott káros 
következmények behatárolására.

Or. pl

Módosítás 383
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A figyelemmel kísérendő paraméterek 
típusát és a figyelemmel kísérés 
időtartamát a tervezett projekt jellegéhez, 
helyéhez és méretéhez, valamint a projekt 
környezetre gyakorolt hatásainak 
jelentőségéhez igazodva, az arányosság 
követelményének szem előtt tartásával kell 
megválasztani.

törölve

Or. de
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Indokolás

A tervezett rendelkezési jogkörök alapvetően megváltoztatnák a környezeti hatásvizsgálat 
keretét, illetve az ennek alapjául szolgáló rendszert, mivel ez eljárási eszközként a projekt 
engedélyezésére vagy elutasítására vonatkozó döntés előkészítésére szolgál, és önmagában 
nem tartalmaz tartalmi-szakmai követelményeket. A szakmai követelményeket a vonatkozó 
jogszabályok – például az ipari kibocsátásokról szóló irányelv, az élőhelyvédelmi irányelv stb. 
– tartalmazzák. Ezt a rendszert meg kell tartani.

Módosítás 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A figyelemmel kísérendő paraméterek 
típusát és a figyelemmel kísérés 
időtartamát a tervezett projekt jellegéhez, 
helyéhez és méretéhez, valamint a projekt 
környezetre gyakorolt hatásainak 
jelentőségéhez igazodva, az arányosság 
követelményének szem előtt tartásával kell 
megválasztani.

A figyelemmel kísérendő paraméterek 
típusa és a figyelemmel kísérés időtartama 
összhangban van más uniós 
jogszabályokból eredő előírásokkal, és 
azokat a tervezett projekt jellegéhez, 
helyéhez és méretéhez, valamint a projekt 
környezetre gyakorolt hatásainak 
jelentőségéhez igazodva, az arányosság 
követelményének szem előtt tartásával kell 
megválasztani.

Or. en

Módosítás 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A figyelemmel kísérendő paraméterek 
típusát és a figyelemmel kísérés 

A figyelemmel kísérendő paraméterek 
típusa és a figyelemmel kísérés időtartama 
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időtartamát a tervezett projekt jellegéhez, 
helyéhez és méretéhez, valamint a projekt 
környezetre gyakorolt hatásainak 
jelentőségéhez igazodva, az arányosság 
követelményének szem előtt tartásával kell 
megválasztani.

összhangban van más uniós 
jogszabályokból eredő követelményekkel, 
és azokat a tervezett projekt jellegéhez, 
helyéhez és méretéhez, valamint a projekt 
környezetre gyakorolt hatásainak 
jelentőségéhez igazodva, az arányosság 
követelményének szem előtt tartásával kell 
megválasztani.

Or. it

Módosítás 386
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A figyelemmel kísérendő paraméterek 
típusát és a figyelemmel kísérés 
időtartamát a tervezett projekt jellegéhez, 
helyéhez és méretéhez, valamint a projekt 
környezetre gyakorolt hatásainak 
jelentőségéhez igazodva, az arányosság 
követelményének szem előtt tartásával kell 
megválasztani.

A figyelemmel kísérendő paraméterek 
típusát és a figyelemmel kísérés 
időtartamát a tervezett projekt jellegéhez, 
helyéhez és méretéhez, valamint a projekt 
környezetre gyakorolt hatásainak 
jelentőségéhez igazodva, az arányosság 
követelményének szem előtt tartásával kell 
megválasztani. A figyelemmel kísérés 
eredményeiről értesítik a hatáskörrel 
rendelkező hatóságot, és azokat könnyen 
hozzáférhető, nyílt formátumban a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják.

Or. en

Módosítás 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Erre a célra indokolt esetben a más uniós 
jogi aktusok alapján már egyébként is 
végzett nyomonkövetési tevékenységek is 
igénybe vehetők.

törölve

Or. de

Indokolás

A tervezett rendelkezési jogkörök alapvetően megváltoztatnák a környezeti hatásvizsgálat 
keretét, illetve az ennek alapjául szolgáló rendszert, mivel ez eljárási eszközként a projekt 
engedélyezésére vagy elutasítására vonatkozó döntés előkészítésére szolgál, és önmagában 
nem tartalmaz tartalmi-szakmai követelményeket. A szakmai követelményeket a vonatkozó 
jogszabályok – például az ipari kibocsátásokról szóló irányelv, az élőhelyvédelmi irányelv stb. 
– tartalmazzák. Ezt a rendszert meg kell tartani.

Módosítás 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Erre a célra indokolt esetben a más uniós 
jogi aktusok alapján már egyébként is
végzett nyomonkövetési tevékenységek is
igénybe vehetők.

Erre a célra indokolt esetben a más uniós 
jogi aktusok alapján végzett 
nyomonkövetési tevékenységeket vesznek 
igénybe.

Or. en

Indokolás

A hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett nyomonkövetési tevékenységnek megfelelően 
figyelembe kell vennie a más vonatkozó uniós jogszabályokban – például az ipari 
kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelvben, a hulladékról szóló 2008/98/EK irányelvben
stb. – foglalt előírásokat és rendelkezéseket.

Módosítás 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Erre a célra indokolt esetben a más uniós 
jogi aktusok alapján már egyébként is 
végzett nyomonkövetési tevékenységek is 
igénybe vehetők.

Erre a célra indokolt esetben a más uniós 
jogi aktusok alapján végzett
nyomonkövetési tevékenységeket is 
igénybe kell venni.

Or. it

Módosítás 390
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Erre a célra indokolt esetben a más uniós 
jogi aktusok alapján már egyébként is 
végzett nyomonkövetési tevékenységek is 
igénybe vehetők.

Erre a célra indokolt esetben többek között 
a más uniós vagy nemzeti jogi aktusok 
alapján már egyébként is végzett 
nyomonkövetési tevékenységek is igénybe 
vehetők.

Or. en

Módosítás 391
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Attól számítva, hogy a hatáskörrel törölve
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rendelkező hatóság megkapta az 5., a 6. és 
a 7. cikk alapján összegyűjtött összes 
szükséges információt, beleértve a más 
uniós jogi aktusokban meghatározott 
különös vizsgálatok eredményeit is, 
továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben 
előírt konzultációk, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a projektre vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálat rá eső részét 
három hónapon belül befejezi.
A tervezett projekt jellegére, 
összetettségére, helyére és méretére való 
tekintettel a hatáskörrel rendelkező 
hatóság ezt a határidőt három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, 
hogy a határozat meghozatala mikorra 
várható.

Or. en

Módosítás 392
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Attól számítva, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megkapta az 5., a 6. és 
a 7. cikk alapján összegyűjtött összes 
szükséges információt, beleértve a más 
uniós jogi aktusokban meghatározott 
különös vizsgálatok eredményeit is, 
továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben 
előírt konzultációk, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a projektre vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálat rá eső részét 
három hónapon belül befejezi

törölve

A tervezett projekt jellegére, 
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összetettségére, helyére és méretére való 
tekintettel a hatáskörrel rendelkező 
hatóság ezt a határidőt három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, 
hogy a határozat meghozatala mikorra 
várható.

Or. en

Indokolás

Az irányelv nem határozhat meg időkeretet az engedély iránti kérelem elbírálására. Erről a 
tagállamoknak kell dönteniük.

Módosítás 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Attól számítva, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megkapta az 5., a 6. és 
a 7. cikk alapján összegyűjtött összes 
szükséges információt, beleértve a más 
uniós jogi aktusokban meghatározott 
különös vizsgálatok eredményeit is, 
továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben 
előírt konzultációk, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a projektre vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálat rá eső részét 
három hónapon belül befejezi.

törölve

Or. de

Módosítás 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Attól számítva, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megkapta az 5., a 6. és 
a 7. cikk alapján összegyűjtött összes 
szükséges információt, beleértve a más 
uniós jogi aktusokban meghatározott 
különös vizsgálatok eredményeit is,
továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben 
előírt konzultációk, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a projektre vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálat rá eső részét 
három hónapon belül befejezi.

(3) Attól számítva, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megkapta az 5., a 6. és 
a 7. cikk alapján összegyűjtött összes 
szükséges információt, továbbá lezárultak a 
6. és a 7. cikkben előírt konzultációk, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a projektre 
vonatkozó környezeti hatásvizsgálat rá eső 
részét két hónapon belül befejezi.

Or. pl

Módosítás 395
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Attól számítva, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megkapta az 5., a 6. és 
a 7. cikk alapján összegyűjtött összes 
szükséges információt, beleértve a más 
uniós jogi aktusokban meghatározott 
különös vizsgálatok eredményeit is, 
továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben 
előírt konzultációk, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a projektre vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálat rá eső részét 
három hónapon belül befejezi.

(3) Mihelyt a hatáskörrel rendelkező 
hatóság megkapta az 5., a 6. és a 7. cikk 
alapján összegyűjtött összes szükséges 
információt, beleértve a más uniós jogi
aktusokban meghatározott különös 
vizsgálatok eredményeit is, továbbá 
lezárultak a 6. és a 7. cikkben előírt 
konzultációk, a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a projektre vonatkozó környezeti 
hatásvizsgálat rá eső részét 
haladéktalanul, a nemzeti 
jogszabályokban megállapított
határidőkön belül befejezi.

Or. nl
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Módosítás 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Attól számítva, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megkapta az 5., a 6. és 
a 7. cikk alapján összegyűjtött összes 
szükséges információt, beleértve a más 
uniós jogi aktusokban meghatározott 
különös vizsgálatok eredményeit is, 
továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben 
előírt konzultációk, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a projektre vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálat rá eső részét 
három hónapon belül befejezi.

(3) Attól számítva, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megkapta az 5., a 6. és 
a 7. cikk alapján összegyűjtött összes 
szükséges információt, beleértve a más 
uniós jogi aktusokban meghatározott 
különös vizsgálatok eredményeit is, 
továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben 
előírt konzultációk, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a projektre vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálat rá eső részét 90 
napon belül befejezi.

Or. en

Módosítás 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Attól számítva, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megkapta az 5., a 6. és 
a 7. cikk alapján összegyűjtött összes 
szükséges információt, beleértve a más 
uniós jogi aktusokban meghatározott 
különös vizsgálatok eredményeit is, 
továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben 
előírt konzultációk, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a projektre vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálat rá eső részét 

(3) Attól számítva, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megkapta az 5., a 6. és 
a 7. cikk alapján összegyűjtött összes 
szükséges információt, beleértve a más 
uniós jogi aktusokban meghatározott 
különös vizsgálatok eredményeit is, 
továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben 
előírt konzultációk, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a projektre vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálat rá eső részét 
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három hónapon belül befejezi. kilencven napon belül befejezi.

Or. it

Módosítás 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tervezett projekt jellegére, 
összetettségére, helyére és méretére való 
tekintettel a hatáskörrel rendelkező 
hatóság ezt a határidőt három hónappal
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, 
hogy a határozat meghozatala mikorra 
várható.

törölve

Or. de

Indokolás

A határidőket a vonatkozó jogszabályokban kell meghatározni.

Módosítás 399
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tervezett projekt jellegére, 
összetettségére, helyére és méretére való 
tekintettel a hatáskörrel rendelkező 

törölve



AM\937206HU.doc 55/91 PE510.871v01-00

HU

hatóság ezt a határidőt három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, 
hogy a határozat meghozatala mikorra 
várható.

Or. nl

Módosítás 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tervezett projekt jellegére, 
összetettségére, helyére és méretére való 
tekintettel a hatáskörrel rendelkező 
hatóság ezt a határidőt három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, 
hogy a határozat meghozatala mikorra 
várható.

törölve

Or. it

Indokolás

A megbízható menetrend az egész eljárás sikere szempontjából alapvető fontosságú.

Módosítás 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tervezett projekt jellegére, 
összetettségére, helyére és méretére való 
tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság 
ezt a határidőt három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a határozat meghozatala mikorra várható.

A tervezett projekt jellegére, 
összetettségére, helyére és méretére való 
tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság 
ezt a határidőt egy hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a határozat meghozatala mikorra várható.

Or. pl

Módosítás 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tervezett projekt jellegére, 
összetettségére, helyére és méretére való 
tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság 
ezt a határidőt három hónappal
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a határozat meghozatala mikorra várható.

A tervezett projekt jellegére, 
összetettségére, helyére és méretére való 
tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság 
ezt a határidőt 90 nappal
meghosszabbíthatja, és tájékoztatja a 
Bizottságot a késedelem tényéről és 
okairól; ez esetben a hatáskörrel 
rendelkező hatóság tájékoztatja a 
projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a határozat meghozatala mikorra várható.

Or. en

Módosítás 403
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
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2011/92/EU irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tervezett projekt jellegére, 
összetettségére, helyére és méretére való 
tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság 
ezt a határidőt három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a határozat meghozatala mikorra várható.

A tervezett projekt jellegére, 
összetettségére, helyére és méretére való 
tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság 
ezt a határidőt legfeljebb három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a határozat meghozatala mikorra várható.

Or. de

Módosítás 404
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az engedélyező, illetve az 
engedélyezést megtagadó határozat 
meghozatala előtt a hatáskörrel 
rendelkező hatóság – különös tekintettel a 
jelentős káros következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedésekre –
ellenőrzi az 5. cikk (1) bekezdésében előírt 
környezetvédelmi jelentés naprakész 
voltát.

törölve

Or. de

Indokolás

A „naprakész” kifejezés túl homályos, ami jogbizonytalanságot eredményez. Nyilvánvaló, 
hogy már az engedélyezési eljáráshoz összességében szükséges idő (környezeti vizsgálat/a 
környezeti információk összegyűjtése, a környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint maga 
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az engedélyezési eljárás) miatt sem állhatnak rendelkezésre teljesen naprakész környezeti 
információk.

Módosítás 405
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az engedélyező, illetve az 
engedélyezést megtagadó határozat 
meghozatala előtt a hatáskörrel 
rendelkező hatóság – különös tekintettel a 
jelentős káros következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedésekre –
ellenőrzi az 5. cikk (1) bekezdésében előírt 
környezetvédelmi jelentés naprakész 
voltát.

törölve

Or. de

Módosítás 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az engedélyező, illetve az 
engedélyezést megtagadó határozat 
meghozatala előtt a hatáskörrel 
rendelkező hatóság – különös tekintettel a 
jelentős káros következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedésekre –
ellenőrzi az 5. cikk (1) bekezdésében előírt 

törölve
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környezetvédelmi jelentés naprakész 
voltát.

Or. en

Indokolás

A környezeti hatásvizsgálatot a hatóságokkal konzultálva kell elkészíteni. Aránytalan lenne a 
projektgazdákra nézve megkövetelni azt, hogy a hatóságok a környezeti hatásvizsgálatot csak 
a folyamat végén ellenőrizzék.

Módosítás 407
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az engedélyező, illetve az 
engedélyezést megtagadó határozat 
meghozatala előtt a hatáskörrel 
rendelkező hatóság – különös tekintettel a 
jelentős káros következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedésekre –
ellenőrzi az 5. cikk (1) bekezdésében előírt 
környezetvédelmi jelentés naprakész 
voltát.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a javasolt bekezdés nem elfogadható. Fenn áll az esélye, hogy igencsak széleskörű 
kötelezettséget ró a hatáskörrel rendelkező hatóságra, ha további erőforrások nélkül egészen 
egyszerűen reálisan nem elérhető validációs szintet követelnek meg. E bekezdés betartásának 
elmulasztása továbbá újabb jogalapokat teremtene a jogi kifogásra.

Módosítás 408
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az engedélyező, illetve az 
engedélyezést megtagadó határozat 
meghozatala előtt a hatáskörrel rendelkező 
hatóság – különös tekintettel a jelentős 
káros következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedésekre –
ellenőrzi az 5. cikk (1) bekezdésében előírt 
környezetvédelmi jelentés naprakész 
voltát.

(4) Az engedélyező, illetve az 
engedélyezést megtagadó határozat 
meghozatala előtt a hatáskörrel rendelkező 
hatóság – különös tekintettel a jelentős 
káros következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedésekre –
ellenőrzi az 5. cikk (1) bekezdésében előírt 
környezetvédelmi jelentés naprakész 
voltát. Az engedélyt azzal a feltétellel 
adják meg, hogy a projektgazda 
végrehajthatja a (2) bekezdés szerinti 
korrekciós kárenyhítő és kiegyenlítő 
intézkedéseket. 

Or. en

Módosítás 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az engedélyező, illetve az 
engedélyezést megtagadó határozat 
meghozatala előtt a hatáskörrel rendelkező 
hatóság – különös tekintettel a jelentős 
káros következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedésekre –
ellenőrzi az 5. cikk (1) bekezdésében előírt 
környezetvédelmi jelentés naprakész 
voltát.

(4) Az engedélyező, illetve az 
engedélyezést megtagadó határozat 
meghozatala előtt a hatáskörrel rendelkező 
hatóság – különös tekintettel a jelentős 
káros következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedésekre –
ellenőrzi az 5. cikk (1) bekezdésében előírt 
környezetvédelmi jelentés naprakész 
voltát.

Ha a jelentésben szereplő információ nem 
naprakész, a hatáskörrel rendelkező 
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hatóság felkéri a projektgazdát a jelentés 
kiegészítésére.

Or. pl

Módosítás 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hatáskörrel rendelkező hatóság az 
e cikkben említett határozat meghozatala 
során akkreditált és műszaki szempontból 
hozzáértő független szakértőket is igénybe 
vehet. Az e szakértők díjazására vonatkozó 
rendelkezéseket a tagállamok határozzák 
meg, és e rendelkezések biztosítják, hogy a 
projektgazda is hozzájáruljon az e 
szakértők által nyújtott szolgáltatások 
kifizetéséhez.
A hatáskörrel rendelkező hatóság nem 
veheti igénybe azokat az akkreditált és 
műszaki szempontból hozzáértő 
szakértőket, akik segítettek a 
projektgazdának a környezeti 
hatásvizsgálati jelentés összeállításában.

Or. lt

Módosítás 411
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyező vagy az engedélyezést 
elutasító határozat meghozatala után a 
hatáskörrel rendelkező hatóság vagy 
hatóságok erről a körülményről a 
megfelelő eljárásokkal összhangban 
tájékoztatják a nyilvánosságot és a 6. cikk 
(1) bekezdésében említett hatóságokat, és a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják:

(1) Az engedélyező vagy az engedélyezést 
elutasító határozat meghozatala után a 
hatáskörrel rendelkező hatóság vagy 
hatóságok erről a körülményről a nemzeti
eljárásokkal összhangban tájékoztatják a 
nyilvánosságot és a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hatóságokat, és a 
környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban a határozatot a 
nyilvánosság és a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett hatóságok rendelkezésére 
bocsátják.

Or. en

Indokolás

A 8. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítások következményeként az engedélyre vonatkozó 
határozat tartalmazza a jelenlegi 9. cikk (1) bekezdésében említett valamennyi információt, 
így a 9. cikk (1) bekezdése egyszerűsíthető. Az engedély iránti kérelemről szóló határozatot a 
környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeire is figyelemmel a nyilvánosság 
rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás 412
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyező vagy az engedélyezést 
elutasító határozat meghozatala után a 
hatáskörrel rendelkező hatóság vagy 
hatóságok erről a körülményről a 
megfelelő eljárásokkal összhangban 
tájékoztatják a nyilvánosságot és a 6. cikk 
(1) bekezdésében említett hatóságokat, és a 

(1) Az engedélyező vagy az engedélyezést 
elutasító határozat meghozatala után a 
hatáskörrel rendelkező hatóság vagy 
hatóságok erről a körülményről a 
megfelelő eljárásokkal összhangban 
haladéktalanul, de legkésőbb 10 
munkanapon belül tájékoztatják a 
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nyilvánosság rendelkezésére bocsátják: nyilvánosságot és a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hatóságokat. A
hatáskörrel rendelkező hatóság vagy 
hatóságok a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátja vagy bocsátják:

Or. en

Módosítás 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyező vagy az engedélyezést 
elutasító határozat meghozatala után a 
hatáskörrel rendelkező hatóság vagy 
hatóságok erről a körülményről a 
megfelelő eljárásokkal összhangban 
tájékoztatják a nyilvánosságot és a 6. cikk 
(1) bekezdésében említett hatóságokat, és a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják:

(1) Az engedélyező vagy az engedélyezést 
elutasító határozat, illetve az ezen irányelv 
követelményeinek teljesítése céljából 
kibocsátott más határozat meghozatala 
után a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy 
hatóságok erről a körülményről a 
megfelelő eljárásokkal összhangban 
tájékoztatják a nyilvánosságot és a 6. cikk 
(1) bekezdésében említett hatóságokat, és a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják:

Or. pl

Módosítás 414
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a határozat tartalmát és a határozat 
alkalmazásának esetleges feltételeit;

törölve
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Or. en

Módosítás 415
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a környezetvédelmi jelentés és az 
érintett nyilvánosság által megfogalmazott 
aggályok és vélemények vizsgálatát 
követően a határozat alapjául szolgáló 
főbb indokokat és megfontolásokat, 
beleértve a nyilvánosság részvételének 
folyamatára vonatkozó információkat is;

törölve

Or. en

Módosítás 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a környezetvédelmi jelentés és az 
érintett nyilvánosság által megfogalmazott 
aggályok és vélemények vizsgálatát 
követően a határozat alapjául szolgáló főbb 
indokokat és megfontolásokat, beleértve a 
nyilvánosság részvételének folyamatára 
vonatkozó információkat is;

b) a környezetvédelmi jelentés és az 
érintett nyilvánosság által megfogalmazott 
észrevételek és vélemények, valamint a 
nyilvánossággal és a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hatóságokkal 
folytatott konzultációk eredményének
vizsgálatát követően a határozat alapjául 
szolgáló főbb indokokat és 
megfontolásokat;

Or. it
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Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a 6. cikkhez: a nyilvánosság „észrevételek és vélemények” 
megfogalmazása révén részt vesz a döntéshozatali folyamatban (lásd a (4) bekezdést); 
továbbá pontosítani kell az (1), (5) és (7) bekezdés szerinti konzultációs eljárásokra való 
hivatkozást.

Módosítás 417
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a környezetvédelmi jelentés és az 
érintett nyilvánosság által megfogalmazott 
aggályok és vélemények vizsgálatát 
követően a határozat alapjául szolgáló főbb 
indokokat és megfontolásokat, beleértve a 
nyilvánosság részvételének folyamatára 
vonatkozó információkat is;

b) a környezetvédelmi jelentés és az 
érintett nyilvánosság által megfogalmazott 
aggályok és vélemények vizsgálatát 
követően a határozat alapjául szolgáló főbb 
indokokat és megfontolásokat, beleértve 
azt is, hogy miként vették figyelembe a 
nyilvánosság részvételének keretében
kapott észrevételeket, többek között akkor, 
ha valamely projekt hatással lenne az 
ingatlanértékekre.

Or. en

Módosítás 418
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jelentős káros hatások elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett legfontosabb 
intézkedések leírását;

törölve
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Or. en

Módosítás 419
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 8. cikk (2) bekezdése szerinti 
figyelemmel kísérést biztosító intézkedések 
leírását, ha vannak ilyenek.

törölve

Or. en

Módosítás 420
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az érintett nyilvánosság azon jogát, 
hogy a 11. cikk alapján jogi eljárásokat 
indítson.

Or. en

Módosítás 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(3) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben meghatározott 
információkat már akkor a nyilvánosság 
rendelkezésére kell bocsátani, amikor a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a projekt 
környezeti hatásvizsgálatának rá eső 
részét elvégezte.”

Or. pl

Módosítás 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(3) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben meghatározott 
információkat már akkor a nyilvánosság 
rendelkezésére kell bocsátani, amikor a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a projekt 
környezeti hatásvizsgálatának rá eső 
részét elvégezte.”

Or. it

Indokolás

Felesleges. Az (1) bekezdés már megállapította, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságnak a 
nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátania a döntéssel kapcsolatos összes információt.
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Módosítás 423
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

(3) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
(1) bekezdésben meghatározott 
információkat már akkor a nyilvánosság 
rendelkezésére kell bocsátani, amikor a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a projekt 
környezeti hatásvizsgálatának rá eső 
részét elvégezte.

Or. en

Indokolás

Ez a javasolt bekezdés nem elfogadható. A 9. cikk (1) bekezdése mellett már felesleges, hiszen 
a környezeti hatásvizsgálat az engedély iránti kérelemre vonatkozó határozattal lezárul.

Módosítás 424
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. A 11. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A tagállamok meghatározzák, hogy 
az eljárás melyik szakaszában 
kezdeményezhető a határozatok, jogi 
aktusok és mulasztások kifogásolása, 
feltéve, hogy lehetőség van a határozatok, 
jogi aktusok és mulasztások anyagi jogi és 
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eljárási jogi jogszerűségének (1) 
bekezdéssel összhangban annak 
biztosítása érdekében történő 
kifogásolására – ideértve az ideiglenes 
intézkedések alkalmazását is –, hogy a 
projektet nem kezdik meg a felülvizsgálati 
folyamat lezárulása előtt.”

Or. en

Módosítás 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 11. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) Hogy mi minősül kellő mértékű 
érdekeltségnek és jogsérelemnek, azt a 
tagállamok határozzák meg 
összhangban azzal a célkitűzéssel, amely 
szerint biztosítják az érintett 
nyilvánosságnak az 
igazságszolgáltatáshoz való széles körű 
jogát. Ebből a célból az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett 
követelményeknek megfelelő olyan nem 
kormányzati szervezetek érdekeltségét, 
amelyek:
a) a 6. cikk rendelkezéseinek hatálya alá 
tartozó határozatok, jogi aktusok és 
mulasztások által érintett területen 
bejegyzett székhellyel rendelkeznek, és
b) megfelelnek a nemzeti jog által 
megállapított követelményeknek,
az (1) bekezdés a) pontjának az 
alkalmazásában kellő mértékűnek kell 
tekinteni. Továbbá e szervezetek jogait 
az (1) bekezdés b) pontjának 
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alkalmazásában olyan jogoknak kell 
tekinteni, amelyek sérülhetnek.”

Or. it

Módosítás 426
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 b pont (új)
2011/92/EU irányelv
11 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A 11. cikk (4) bekezdése második 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:
„Az eljárásnak megfelelőnek és 
hatékonynak kell lennie, lehetővé kell 
tennie az ideiglenes intézkedések iránti 
kérelmeket, továbbá igazságosnak, 
méltányosnak és gyorsnak kell lennie, és 
nem lehet mértéktelenül drága.”

Or. en

Módosítás 427
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
11 cikk – 5 a (új) és 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. A 11. cikk a következőképpen 
módosul:
a) a cikk a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az eljárási és alaki előírások 
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megsértése az engedély jogszerűsége 
szempontjából figyelmen kívül hagyható, 
ha valószínűleg a hiba nélkül is azonos 
határozat született volna. Ez a helyzet 
különösen az alábbi esetekben:
a) egyes személyek vagy hatóságok nem 
kaptak lehetőséget a részvételre olyan 
esetben, amikor ezen irányelv szerint a 
nyilvánosság vagy hatóságok bevonása 
lett volna szükséges, a vonatkozó kérdések 
azonban nem voltak jelentősek vagy 
azokat a döntés során figyelembe vették;
b) a 9. cikk (1) bekezdésében említett 
adatok nem teljesek;
c) valamely ezen irányelv szerint 
szükséges közzététel hibásan történt, a 
közzététellel elérni kívánt figyelemfelhívás 
célja azonban megvalósult.
Mindez nem érinti a tagállamoknak azt a 
jogát, hogy vonatkozó nemzeti 
jogrendszerükkel összhangban az eljárási 
hibák mellett a jogsérelem előfeltételét is 
szabályozzák.”
b) a cikk a következő (5b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5b) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy a hibásan végrehajtott eljárási 
lépéseket a határozat meghozatala után is 
pótolni lehet, ha az eljárási hiba nem 
súlyos, és nem érinti a projekt alapvető 
jellemzőit. A tagállamok biztosítják, hogy 
az illetékes hatóságok a hibás eljárási 
lépés pótlása esetén is új, nyitott 
kimenetelű döntést hozzanak.”

Or. de

Módosítás 428
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
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2011/92/EU irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a XXX [Kiadóhivatal: 
beírandó ezen irányelv száma] irányelv 2. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
naptól számítva hatévente tájékoztatják a 
Bizottságot különösen:

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
különösen a szóban forgó projektek 
kiválasztása tekintetében a 4. cikk (2) 
bekezdésével összhangban elfogadott 
szempontokról és/vagy küszöbértékekről.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás ugyancsak megterhelő lenne. A kereskedelmi adatokat nehéz lesz 
beszerezni, és a környezeti hatásvizsgálati költségeket ugyancsak nehéz lesz elválasztani a 
tervekre irányuló kérelemmel összefüggő egyéb költségektől. Az átlagköltségeket nehéz lesz 
meghatározni. Elegendő a már meglévő jelentéstételi követelmény.

Módosítás 429
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
2011/92/EU irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az I. és a II. melléklet hatálya alá 
tartozó projektek közül azoknak a 
számáról, amelyekre vonatkozóan el 
kellett végezni az 5–10. cikkben előírt 
vizsgálatot;

törölve

Or. en

Módosítás 430
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
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2011/92/EU irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elvégzett vizsgálatoknak az I. és a II. 
mellékletben megjelölt projektkategóriák 
szerinti bontásáról;

törölve

Or. en

Módosítás 431
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
2011/92/EU irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az elvégzett vizsgálatoknak a 
projektgazda típusa szerinti bontásáról;

törölve

Or. en

Módosítás 432
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
2011/92/EU irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektek közül azoknak a számáról, 
amelyekre vonatkozóan elvégzésre került 
a 4. cikk (2) bekezdésében előírt 
meghatározás;

törölve

Or. en
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Módosítás 433
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
2011/92/EU irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a környezeti hatásvizsgálatok 
folyamatának átlagos időtartamáról;

törölve

Or. en

Módosítás 434
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
2011/92/EU irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a környezeti hatásvizsgálatok átlagos 
költségéről.

törölve

Or. en

Módosítás 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
2011/92/EU irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a környezeti hatásvizsgálatok átlagos 
költségéről.

törölve
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Or. lt

Módosítás 436
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
2011/92/EU irányelv
12 a és 12 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Az irányelv a következő 12a. és 12b. 
cikkel egészül ki:

törölve

„12a. cikk
A Bizottság jogosult a 12b. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat elfogadni annak érdekében, 
hogy a III. mellékletben foglalt 
kiválasztási kritériumok és a IIA. és a IV. 
mellékletben található jegyzék 
módosításával az említett mellékleteket 
hozzáigazítsa a tudományos és a műszaki 
fejlődéshez.
12b. cikk
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk tartalmazza.
(2) A 12a. cikk útján a Bizottságnak adott 
felhatalmazás [Kiadóhivatal: beírandó 
ezen irányelv hatálybalépésének napja]-
tól/-től határozatlan időre szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
a 12a. cikk szerinti felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történő kihirdetését követő napon vagy a 
benne megjelölt időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 12a. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
csak akkor lépnek hatályba, ha az adott 
jogi aktusra vonatkozó értesítést követően 
két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel 
kifogást, vagy az Európai Parlament és a 
Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Ezt az 
időtartamot az Európai Parlament vagy a 
Tanács saját kezdeményezésére két 
hónappal meghosszabbíthatja.”

Or. de

Indokolás

Túl tágan fogalmazták meg a Bizottság számára adni kívánt felhatalmazást, amelynek alapján 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján további kiigazításokat végezhetne el a 
mellékletekben. Ez ahhoz vezetne, hogy a Bizottság a tagállamokkal folytatandó megfelelő
konzultáció nélkül bővíthetné többek között a környezeti hatásvizsgálatra kötelezett projektek 
körét. A környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos ilyen jellegű lényeges módosításokra a 
továbbiakban is csak a vonatkozó irányelv módosításának keretében kerülhet sor.

Módosítás 437
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
2011/92/EU irányelv
12a és 12 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Az irányelv a következő 12a. és 12b. 
cikkel egészül ki:

törölve

„12a. cikk
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A Bizottság jogosult a 12b. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat elfogadni annak érdekében, 
hogy a III. mellékletben foglalt 
kiválasztási kritériumok és a IIA. és a IV. 
mellékletben található jegyzék 
módosításával az említett mellékleteket 
hozzáigazítsa a tudományos és a műszaki 
fejlődéshez.
12b. cikk
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk tartalmazza.
(2) A 12a. cikk útján a Bizottságnak adott 
felhatalmazás [Kiadóhivatal: beírandó 
ezen irányelv hatálybalépésének napja]-
tól/-től határozatlan időre szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
a 12a. cikk szerinti felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történő kihirdetését követő napon vagy a 
benne megjelölt időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 12a. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
csak akkor lépnek hatályba, ha az adott 
jogi aktusra vonatkozó értesítést követően 
két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel 
kifogást, vagy az Európai Parlament és a 
Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Ezt az 
időtartamot az Európai Parlament vagy a 
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Tanács saját kezdeményezésére két 
hónappal meghosszabbíthatja.”

Or. en

Módosítás 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
2011/92/EU irányelv
12 a és 12 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Az irányelv a következő 12a. és 12b. 
cikkel egészül ki:

törölve

„12a. cikk
A Bizottság jogosult a 12b. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat elfogadni annak érdekében, 
hogy a III. mellékletben foglalt 
kiválasztási kritériumok és a IIA. és a IV. 
mellékletben található jegyzék 
módosításával az említett mellékleteket 
hozzáigazítsa a tudományos és a műszaki 
fejlődéshez.
12b. cikk
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk tartalmazza.
(2) A 12a. cikk útján a Bizottságnak adott 
felhatalmazás [Kiadóhivatal: beírandó 
ezen irányelv hatálybalépésének napja]-
tól/-től határozatlan időre szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
a 12a. cikk szerinti felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történő kihirdetését követő napon vagy a 
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benne megjelölt időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 12a. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
csak akkor lépnek hatályba, ha az adott 
jogi aktusra vonatkozó értesítést követően 
két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel 
kifogást, vagy az Európai Parlament és a 
Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Ezt az 
időtartamot az Európai Parlament vagy a 
Tanács saját kezdeményezésére két 
hónappal meghosszabbíthatja.”

Or. en

Indokolás

A mellékletek módosítása jogalkotási jelleget ölt. A mellékletek felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal történő módosítása csökkentené az irányelv kiszámíthatóságát. A mellékleteket 
ezért rendes jogalkotási eljárás keretében kell módosítani.

Módosítás 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
2011/92/EU irányelv
12a és 12 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Az irányelv a következő 12a. és 12b. 
cikkel egészül ki:

törölve

„12a. cikk
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A Bizottság jogosult a 12b. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat elfogadni annak érdekében, 
hogy a III. mellékletben foglalt 
kiválasztási kritériumok és a IIA. és a IV. 
mellékletben található jegyzék 
módosításával az említett mellékleteket 
hozzáigazítsa a tudományos és a műszaki 
fejlődéshez.
12b. cikk
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk tartalmazza.
(2) A 12a. cikk útján a Bizottságnak adott 
felhatalmazás [Kiadóhivatal: beírandó 
ezen irányelv hatálybalépésének napja]-
tól/-től határozatlan időre szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
a 12a. cikk szerinti felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történő kihirdetését követő napon vagy a 
benne megjelölt időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 12a. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
csak akkor lépnek hatályba, ha az adott 
jogi aktusra vonatkozó értesítést követően 
két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel 
kifogást, vagy az Európai Parlament és a 
Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Ezt az 
időtartamot az Európai Parlament vagy a 
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Tanács saját kezdeményezésére két 
hónappal meghosszabbíthatja.”

Or. en

Módosítás 440
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
2011/92/EU irányelv
12a és 12 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Az irányelv a következő 12a. és 12b. 
cikkel egészül ki:

törölve

„12a. cikk
A Bizottság jogosult a 12b. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat elfogadni annak érdekében, 
hogy a III. mellékletben foglalt 
kiválasztási kritériumok és a IIA. és a IV. 
mellékletben található jegyzék 
módosításával az említett mellékleteket 
hozzáigazítsa a tudományos és a műszaki 
fejlődéshez.
12b. cikk
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk tartalmazza.
(2) A 12a. cikk útján a Bizottságnak adott 
felhatalmazás [Kiadóhivatal: beírandó 
ezen irányelv hatálybalépésének napja]-
tól/-től határozatlan időre szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
a 12a. cikk szerinti felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történő kihirdetését követő napon vagy a 
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benne megjelölt időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 12a. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
csak akkor lépnek hatályba, ha az adott 
jogi aktusra vonatkozó értesítést követően 
két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel 
kifogást, vagy az Európai Parlament és a 
Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Ezt az
időtartamot az Európai Parlament vagy a 
Tanács saját kezdeményezésére két 
hónappal meghosszabbíthatja.”

Or. en

Indokolás

Az irányelv valamennyi melléklete az irányelv alapvető elemét képezi. Nem értünk egyet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ezen irányelvvel összefüggésben történő 
alkalmazásával, ezért a 12a. és a 12b. cikket törölni kell.

Módosítás 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
2011/92/EU irányelv
12 b cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben bizonyos gazdasági 
ágazatok jellegzetességei folytán a 
megfelelő környezeti hatásvizsgálat 
érdekében az célszerűnek tűnik, a 
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Bizottság a tagállamokkal és az érintett 
ágazattal együtt kidolgozza a követendő 
kritériumokat tartalmazó ágazati 
iránymutatásokat, hogy a környezeti 
hatásvizsgálattal kapcsolatban
egyszerűsítse és elősegítse a 
szabványosítást.

Or. es

Módosítás 442
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [DÁTUM]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
kapcsolatokat megmagyarázó 
dokumentumot haladéktalanul megküldik a 
Bizottságnak.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [Kiadóhivatal, kérjük, illessze 
be az alábbi dátumot: az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 36 hónap]-ig 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti kapcsolatokat megmagyarázó 
dokumentumot haladéktalanul megküldik a 
Bizottságnak.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel a módosítások összetettségére, megfelelő hosszúságú határidőt kell biztosítani. A 
36 hónapos határidő megfelelőnek tűnik.

Módosítás 443
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [DÁTUM]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
kapcsolatokat megmagyarázó 
dokumentumot haladéktalanul megküldik 
a Bizottságnak.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [DÁTUM]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 444
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot nemzeti joguk azon főbb 
rendelkezéseinek szövegéről, amelyeket az 
ezen irányelvvel szabályozott területen 
elfogadnak.

törölve

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdés megismétlése.

Módosítás 445
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk törölve
Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
időpontig nem zárult le

Or. en

Indokolás

Ez a cikk egyfajta visszamenőleges hatályt vezet be az új javaslatba. Az irányelv jellegére 
tekintettel ez nem elfogadható.

Módosítás 446
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
időpontig nem zárult le.

Ezt az irányelvet azokra a projektekre kell
alkalmazni, amelyek esetében a környezeti 
hatásvizsgálati eljárás – többek között az 
engedélyezés iránti kérelem benyújtása –
hivatalosan a 2. cikk (1) bekezdésének 
első albekezdésében megjelölt időpont 
után indult meg.

Or. en
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Módosítás 447
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvvel módosított
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
időpontig nem zárult le.

A 2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében
megállapított korábbi szabályokat azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt.

Or. fr

Indokolás

A visszamenőleges hatály nem alkalmazható, ugyanis az új szövegben szereplő jogi 
kötelezettségek jelentősen különböznek a korábbi változattól.

Módosítás 448
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
időpontig nem zárult le.

Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont után
történt.

Or. fr
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Indokolás

A jogbiztonság érdekében kerülni kell a jövőbeni irányelv rendelkezéseinek a folyamatban 
lévő projektekre történő alkalmazását. Az új irányelvet csak azokra a projektekre kell 
alkalmazni, amelyeket az irányelv átültetését követően nyújtottak be a hatáskörrel rendelkező 
hatóságoknak.

Módosítás 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
időpontig nem zárult le.

Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont után
történt.

Or. en

Indokolás

A bizottsági szövegben javasolt visszamenőleges hatályú alkalmazás jelentős 
jogbizonytalanságot teremt a projektgazdák számára. A visszamenőleges hatály ugyanis az 
eljárási időtartamok és határidők újraindulását eredményezheti, ily módon arra kötelezve a 
projektgazdákat, hogy ismét megtegyék a már elvégzett eljárási lépéseket. Jelentős 
késedelmeket és megnövekedett költségeket okozhat mind a projektgazdák, mind pedig a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok számára.

Módosítás 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
időpontig nem zárult le.

Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre nem kell alkalmazni, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt.

Or. it

Indokolás

A jogbiztonság biztosítása érdekében ez az irányelv nem alkalmazható visszamenőleges 
hatállyal.

Módosítás 451
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
időpontig nem zárult le.

Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre nem kell alkalmazni, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
időpontig nem zárult le.

Or. en

Indokolás

Ha egy projektgazda a felülvizsgált irányelv átültetését megelőzően kezdte meg a 
hatásvizsgálatot, akkor nem szabad újrakezdetni vele az egész eljárást az elejéről. Kerülni 
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kell a jövőbeli irányelv visszamenőleges hatályú alkalmazását .

Módosítás 452
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
időpontig nem zárult le.

Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
időpontig nem zárult le, amennyiben a 
projektgazda kérelmezi, hogy projektje 
tekintetében a környezeti hatásvizsgálatot 
az új rendelkezésekkel összhangban 
folytassák tovább.

Or. de

Módosítás 453
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 

Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelvet nem kell 
alkalmazni azokra a projektekre, amelyek 
esetében a környezeti hatásvizsgálat 
elvégzésére irányuló kötelezettséget a 2. 
cikk (1) bekezdésének első albekezdésében 
megjelölt időpont előtt határozták meg, 
azon projektek kivételével, amelyek 
vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálat 
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időpontig nem zárult le. legkésőbb 24 hónappal a fent említett
időpont nem zárult le.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat azt eredményezheti, hogy a projektgazdáknak meg kell ismételniük a 
környezeti tárgyú érékelést ahhoz, hogy megfeleljenek a módosított irányelvnek. Fontos, hogy 
a javaslat biztosítsa azt, hogy a már folyamatban lévő és az adott időpontban a jogszabálynak 
megfelelő projektek tekintetében elvégzett környezeti hatásvizsgálatok továbbra is érvényesek 
maradnak.

Módosítás 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvvel módosított
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
időpontig nem zárult le.

A módosított irányelv elfogadásától 
számított 8 hónapon belül határozni kell
azokról a projektekről, amelyek esetében 
az engedélyezés iránti kérelem benyújtása 
a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
időpontig nem zárult le.

Or. es

Módosítás 455
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvvel módosított A felülvizsgált irányelv hatálybalépéséig 
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2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
időpontig nem zárult le.

hatályos 2011/92/EU irányelv 3–11. 
cikkében foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében megjelölt időpont előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
időpontig nem zárult le.

Or. de

Indokolás

A jogos bizalom tiszteltben tartása érdekében biztosítani kell, hogy a jelenlegi KHV-
irányelvben megállapított eljárásokat lehessen követni az átültetési határidő lejárta előtt 
benyújtott engedély iránti kérelmek tekintetében. A Bizottság javaslata az átültetési határidő 
lejárta előtt megkezdett és a határidő lejártának napján még le nem zárult környezeti 
hatásvizsgálatok többsége esetében azt jelentené, hogy az eljárást teljesen elölről kellene 
kezdeni az újonnan hatályba lépő szabályok alapján, ami aránytalan lenne.


