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Módosítás 456
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 pont (új)
2011/92/EU irányelv
I melléklet – 7 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az I. melléklet 7. a) pontjának helyébe 
a következő szöveg lép:
„a) távolsági vasútvonalak és [...] 
repülőterek építése”

Or. de

Indokolás

Itt módosítani kell az I. melléklet 7. a) pontját. A „2100 méteres vagy azt meghaladó 
hosszúságú kifutópályával rendelkező” mondatrészt el kell hagyni. A kötelező környezeti 
hatásvizsgálatnak a pálya hosszúságával való összekapcsolása már nem korszerű. A rövidebb 
kifutó- és leszállópályákkal rendelkező repülőterek is jelentős környezeti hatások forrásai, 
amelyeket feltétlenül értékelni kell a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv alapján.

Módosítás 457
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
I melléklet – 7 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. Az I. melléklet a következő 7. ponttal 
egészül ki:
„aa) repülőterek megközelítési és 
felszállási útvonalainak kijelölése az 
útvonalhálózathoz való csatlakozástól, ill. 
az útvonalhálózathoz való 
csatlakozásáig.” 

Or. de
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Indokolás

A repülőtéri megközelítési és felszállási útvonalak tekintetében nem kötelező környezeti 
hatásvizsgálatot végezni, noha jelentős környezeti hatást gyakorolnak. Kapacitással 
összefüggő és üzemelési okokból felszálláskor a pályahálózathoz való csatlakozásig és a 
leszállás előtti megközelítéskor a pályahálózathoz való csatlakozástól védett területek és 
lakott területek felett repülnek el alacsony magasságban. A repülési útvonalak ilyen 
kialakításának következtében jelentős a zajkibocsátás és a káros anyagok környezetbe való 
kikerülése.

Módosítás 458
Daciana Octavia Sârbu

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 pont (új)

2011/92/EU irányelv
I melléklet – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az I. melléklet 14. pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
„14. kőolaj kereskedelmi célú 
kitermelése, ahol a kitermelt mennyiség 
meghaladja a napi 500 tonnát, valamint 
földgáz kereskedelmi célú kitermelése;”

Or. en

Indokolás

Az EP „A” Tematikus Főosztálya megállapította, hogy „a szénhidrogének kitermelésében 
használt hidraulikus rétegrepesztési tevékenységek esetében elvégzendő környezeti 
hatásvizsgálat küszöbértékét az ilyen fajta potenciális ipari tevékenységeknél sokkal 
magasabbra tették, ezért lényegesen lejjebb kellene vinni”. E célból az EP 2012. november 
21-i állásfoglalásában szorgalmazta „a hidraulikus rétegrepesztést tartalmazó projektek 
felvételét a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv I. mellékletébe”.

Módosítás 459
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 pont (új)
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2011/92/EU irányelv
I melléklet – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A melléklet 14. pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:

„14. Kőolaj és földgáz kereskedelmi célú 
kitermelése, ahol a kitermelt mennyiség 
meghaladja kőolaj esetében a napi 500 
tonnát, földgáz esetében a napi 500 000 
m3-t, vagy ahol – a kitermelt 
mennyiségtől függetlenül – hidraulikus 
repesztéses technológiát alkalmaznak.”;

Or. lt

Módosítás 460
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 pont (új)
2011/92/EU irányelv
I melléklet – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az I. mellékletben a 14. pont helyébe a 
következő lép:
„14. kőolaj és földgáz kereskedelmi célú 
kitermelése, beleértve a gáztartalmú 
olajpalából vagy más ugyanannyira vagy 
kevésbé áteresztő és porózus üledékes 
kőzetrétegekből történő kitermelést is, 
ahol a kitermelt mennyiség meghaladja 
kőolaj esetében a napi 500 tonnát, 
földgáz esetében a napi 500000 m3-t.”

Or. it

Indokolás

Az irányelv alapvető célja annak biztosítása, hogy a többek között jellegüknél, méretüknél 
vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek 
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esetében az engedélyt csak hatásvizsgálat elvégzését követően lehessen megadni.

Módosítás 461
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 pont (új)
2011/92/EU irányelv
I melléklet – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az I. melléklet 14. pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
„14. kőolaj és földgáz kereskedelmi célú 
kitermelése, függetlenül attól, hogy a 
kitermelés gáztartalmú palarétegekből 
vagy más üledékes kőzetekből történik, 
ahol a kitermelt mennyiség meghaladja 
kőolaj esetében a napi 500 tonnát, 
földgáz esetében a napi 500000 m3-t;”

Or. en

Módosítás 462
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – -1 pont (új)

2011/92/EU irányelv
1 melléklet – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az I. melléklet a következő 14a. ponttal 
egészül ki:
„(14a) nem-hagyományos szénhidrogének 
felkutatása, feltárása és kitermelése 
palakőzet-rétegekből és hasonló, alacsony 
áteresztőképességű geológiai 
képződményekből hidraulikus repesztés 
(hydraulic fracturing) módszerével, a 
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kitermelt mennyiségtől függetlenül.”

Or. de

Módosítás 463
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 pont (új)
2011/92/EU irányelv
I melléklet – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az I. melléklet a következő 14a. ponttal 
egészül ki:
„14a. Gáztartalmú olajpalában vagy más 
ugyanannyira vagy kevésbé áteresztő és 
porózus üledékes kőzetrétegekben 
található kőolaj és/vagy földgáz feltárása, 
értékelése és kitermelése hidraulikus 
rétegrepesztéssel, függetlenül a kitermelt 
mennyiségtől.”

Or. es

Indokolás

Az előadó 50. módosításával megegyező szöveg, kiegészítve a hidraulikus rétegrepesztéses 
technológia megjelölésével. A nem hagyományos szénhidrogének esetében a vizsgálat 
szükségességét nem annyira a kitermelt mennyiség, mint inkább a kitermelés során 
alkalmazott, a környezettel szemben agresszív technológia indokolja.

Módosítás 464
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 pont (új)
2011/92/EU irányelv
I melléklet – 14 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az I. melléklet a következő 14a. ponttal 
egészül ki:
„14a. Hidraulikus repesztés alkalmazása 
kőolaj- és/vagy földgáz-feltárás és -
kitermelés céljára, a kitermelt 
mennyiségtől függetlenül.”

Or. en

Módosítás 465
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
I melléklet – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 1a. Az I. melléklet 19. pontjának helyébe
a következő lép:
„19. kőbányák, és külszíni bányák, ahol 
a kitermelési felület meghaladja a 25 
hektárt, ciánülepítő medencét felhasználó 
eljárásokat alkalmazó aranykitermelő 
létesítmények, vagy tőzegkitermelés, ahol 
a kitermelési felület meghaladja a 150 
hektárt;

Or. es

Módosítás 466
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 b pont (új)
2011/92/EU irányelv
I melléklet – 20 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. Az I. melléklet 20. pontjának helyébe
a következő lép:
„20. 220 kV vagy annál nagyobb 
feszültségű, 15 km-nél hosszabb 
nagyfeszültségű villamos vezetékek 
(légvezetékek, föld alatti vezetékek vagy 
ezek kombinációja) építése, módosítása 
és/vagy bővítése, valamint kapcsolódó 
alállomások (feszültség-átalakító, 
áramátalakító vagy a légvezetéket föld 
alatti vezetékké [és fordítva] alakító 
alállomás) építése és/vagy módosítása.”

Or. es

Indokolás

Tekintettel a vezetékek és a működésükhöz nélkülözhetetlen alállomások közötti szoros 
kapcsolatra, ez utóbbiakat be kell illeszteni ebbe a pontba. Amennyiben az irányelv nem 
rendelkezne erről pontosan, a vezetékeket és az alállomásokat külön kezelnék, így az 
alállomások mentesülnének a kötelező hatásvizsgálat alól.

Módosítás 467
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 c pont (új)
2011/92/EU irányelv
I melléklet – 24 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1c. Az I. melléklet a következő 24a. 
ponttal egészül ki:
„24a. Vízhiányos, az elsivatagosodás vagy 
a kiszáradás veszélyének kitett területekre 
tervezett tematikus parkok és golfpályák.”

Or. es
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Indokolás

Az éghajlatváltozás következtében egyes területekre nehezedő kényszerűségek szükségessé 
teszik, hogy az ilyen típusú projektek szerepeljenek az I. mellékletben.

Módosítás 468
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
II melléklet – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A II. melléklet 1. pontja a következő 
fa) ponttal egészül ki:
„fa) vadon élő halak halászata;”

Or. en

Módosítás 469
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 pont (új)
2011/92/EU irányelv
II melléklet – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A II. melléklet 2. c) pontjának helyébe 
a következő szöveg lép:
„c) ásványi anyagok kutatása és feltárása, 
valamint ásványi anyagok kitermelése 
tengeri vagy folyami kotrással;”

Or. en

Indokolás

A II. melléklet az ásványi anyagok kitermelésén felül az ásványi erőforrások kutatásával és 
feltárásával egészül ki.
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Módosítás 470
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 pont (új)
2011/92/EU irányelv
II melléklet – 2 bekezdés – d pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A II. melléklet 2. d) pontja a következő iiia. 
alponttal egészül ki:

„iiia. gáztartalmú palarétegekben vagy más 
üledékes kőzetekben található nyersolaj 
és/vagy földgáz feltárására és kitermelésére 
irányuló fúrás, a feltárt vagy kitermelt 
mennyiségtől függetlenül;”

Or. en

Módosítás 471
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 pont (új)
2011/92/EU irányelv
II melléklet – 2 bekezdés – d pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A II. melléklet 2. d) pontja a következő iiia. 
alponttal egészül ki:

„iiia. gáztartalmú palarétegekben vagy más 
üledékes kőzetekben található nyersolaj 
és/vagy földgáz feltárására és kitermelésére 
irányuló fúrás, a feltárt vagy kitermelt 
mennyiségtől függetlenül;”

Or. en
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Módosítás 472
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
II melléklet – 2 bekezdés – d pont – iii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A II. melléklet 2. d) pontja a következő 
iiib. alponttal egészül ki:
„iiib. földgáz feltárása és kitermelése 
szénlelőhelyekről, függetlenül a kitermelt 
mennyiségtől;”

Or. en

Módosítás 473
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
II melléklet – 2 bekezdés – d pont – iii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A II. melléklet 2. d) pontja a következő 
iiib. alponttal egészül ki:
„iiib. földgáz feltárása és kitermelése 
szénlelőhelyekről, függetlenül a kitermelt 
mennyiségtől;”

Or. en

Módosítás 474
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 b pont (új)
2011/92/EU irányelv
II melléklet – 2 bekezdés – e pont



AM\937207HU.doc 13/79 PE510.872v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) A II. melléklet 2. e) pontjának 
helyébe a következő szöveg lép: 
„e) felszíni ipari létesítmények szén, 
kőolaj, földgáz és ércek, valamint 
bitumenes pala, gáztartalmú 
palarétegekben vagy más üledékes 
kőzetekben található nyersolaj és/vagy 
földgáz, szénlelőhelyekről származó 
földgáz feltárására és kitermelésére, a 
feltárt vagy kitermelt mennyiségtől 
függetlenül.”

Or. en

Módosítás 475
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 b pont (új)
2011/92/EU irányelv
II melléklet – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) A II. melléklet 2. e) pontjának 
helyébe a következő szöveg lép: 
„e) felszíni ipari létesítmények szén, 
kőolaj, földgáz és ércek, valamint 
bitumenes pala, gáztartalmú 
palarétegekben vagy más üledékes 
kőzetekben található nyersolaj és/vagy 
földgáz, szénlelőhelyekről származó 
földgáz feltárására és kitermelésére, a 
feltárt vagy kitermelt mennyiségtől 
függetlenül.”

Or. en

Módosítás 476
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 b pont (új)
2011/92/EU irányelv
II melléklet – 10 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. A II. melléklet 10. d) pontját el kell 
hagyni. 

Or. de

Indokolás

Az I. melléklet 7. a) pontjához javasolt módosításból következően (egy mondatrész elhagyását 
javasolták) a II. melléklet 10.d) pontját („Repülőterek építése” (az I. mellékletben nem 
szereplő projektek) más szöveg beillesztése nélkül törölni kell.

Módosítás 477
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 pont (új)
2011/92/EU irányelv
II melléklet – 13 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A II. melléklet 13. pontja a következő 
alponttal egészül ki:
„ba) az I. vagy ebben a mellékletben 
felsorolt projektek bármely olyan 
lebontása, amelynek jelentős ártalmas 
hatása van a környezetre.”

Or. en

Indokolás

Előszűrés tárgyát kellene képeznie az I. vagy II. mellékletben felsorolt azon projektek 
lebontásának, amelynek jelentős ártalmas hatásai lehetnek a környezetre.
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Módosítás 478
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II a melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az irányelv a következő IIA. 
melléklettel egészül ki:

törölve

„IIA. MELLÉKLET: A 4. CIKK (3) 
BEKEZDÉSE SZERINTI 
INFORMÁCIÓK
1. A projekt ismertetése, ezen belül 
különösen:
a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, 
a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai 
jellemzőinek bemutatása az építés és az 
üzemelés tartamára vonatkozóan;
b) a projekt helyének bemutatása, különös 
tekintettel a projekt által 
valószínűsíthetően befolyásolt földrajzi 
területek környezeti érzékenységére.
2. Azon környezeti tényezők ismertetése, 
amelyekre a tervezett projekt 
valószínűsíthetően jelentős hatást fog 
gyakorolni.
3. Azon, a tervezett projekt által a 
környezetre gyakorolt, valószínűsíthetően 
jelentős hatások ismertetése, amelyek a 
következőkből erednek:
a) az előre láthatóan keletkező 
maradékokból és kibocsátásból, valamint 
a hulladékképződésből;
b) a természeti erőforrások, különösen a 
talaj, a földterület, a vizek és a biológiai 
sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevételéből, ideértve a 
hidromorfológiai változásokat is.
4. A környezetre gyakorolt esetleges 
jelentős káros hatások elkerülése, 
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megelőzése vagy ellentételezése céljából 
tervezett intézkedések ismertetése.”

Or. de

Indokolás

A IIA. melléklet szerint a projektgazda által az előzetes vizsgálat keretében kötelezően 
szolgáltatandó információk a hatályos KHV-irányelv szerint fennálló tájékoztatási 
kötelezettség jelentős kiterjesztéséhez vezetnének. Ez viszont éppen ellentétes lenne az előzetes 
vizsgálat értelmével és céljával. A IIA. mellékletet el kell hagyni, mivel a projektgazda által az 
egyedi eset előzetes vizsgálatakor szolgáltatandó információk körét nem szabad bővíteni.

Módosítás 479
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II a melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az irányelv a következő IIA. 
melléklettel egészül ki:

törölve

„IIA. MELLÉKLET: A 4. CIKK (3) 
BEKEZDÉSE SZERINTI 
INFORMÁCIÓK
1. A projekt ismertetése, ezen belül 
különösen:
a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, 
a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai 
jellemzőinek bemutatása az építés és az 
üzemelés tartamára vonatkozóan;
b) a projekt helyének bemutatása, különös 
tekintettel a projekt által 
valószínűsíthetően befolyásolt földrajzi 
területek környezeti érzékenységére.
2. Azon környezeti tényezők ismertetése, 
amelyekre a tervezett projekt 
valószínűsíthetően jelentős hatást fog 
gyakorolni.
3. Azon, a tervezett projekt által a 
környezetre gyakorolt, valószínűsíthetően 
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jelentős hatások ismertetése, amelyek a 
következőkből erednek:
a) az előre láthatóan keletkező 
maradékokból és kibocsátásból, valamint 
a hulladékképződésből;
b) a természeti erőforrások, különösen a 
talaj, a földterület, a vizek és a biológiai 
sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevételéből, ideértve a 
hidromorfológiai változásokat is.
4. A környezetre gyakorolt esetleges 
jelentős káros hatások elkerülése, 
megelőzése vagy ellentételezése céljából 
tervezett intézkedések ismertetése.”

Or. fr

Indokolás

A projektgazdának túl sok információt kellene megadnia, és ez ahhoz vezetne, hogy eseti 
alapon „mini-hatástanulmányt” kellene készítenie, ami jelentős értékben növelné valamennyi 
projekt adminisztratív terheit.

Módosítás 480
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II a melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, 
a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai 
jellemzőinek bemutatása az építés és az 
üzemelés tartamára vonatkozóan;

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, 
a talajfelszín alatti és a mélyebben 
elhelyezkedő környezetet is – fizikai 
jellemzőinek bemutatása az építés és az 
üzemelés – ideértve a bontást is –
tartamára vonatkozóan;

Or. en
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Módosítás 481
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II a melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt helyének bemutatása, különös 
tekintettel a projekt által valószínűsíthetően 
befolyásolt földrajzi területek környezeti 
érzékenységére.

b) a projekt helyének bemutatása, különös 
tekintettel a projekt által valószínűsíthetően 
befolyásolt földrajzi területek vagy 
lakosság környezeti érzékenységére.

Or. es

Indokolás

A következetesség érdekében.

Módosítás 482
Sabine Wils, João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II a melléklet – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a projekt helyszínén a kezdeti 
immissziós terheléssel összefüggő várható 
környezeti hatások leírása.

Or. en

Indokolás

A környezeti hatásvizsgálati eljárások különös jog (ágazati szabályozások) szerinti 
jóváhagyási folyamatokhoz való hozzákötése megakadályozza a környezeti hatások holisztikus 
meghatározását, leírását és vizsgálatát. A projekt helyszínén a meglévő létesítmények 
működéséből és a közlekedési ágazatokból származó kezdeti immissziós terhelést figyelmen 
kívül hagyják. A projekt hatása csak akkor mérhető fel helyesen, ha ezeket a szóban forgó 
kezdeti immissziós terheket is beszámítják.
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Módosítás 483
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II a melléklet – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a várható környezeti hatásokra 
tekintettel a projekt helyén jelentkező 
lényeges immissziós terhelések 
bemutatása.

Or. de

Módosítás 484
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II a melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Azon környezeti tényezők ismertetése,
amelyekre a tervezett projekt 
valószínűsíthetően jelentős hatást fog 
gyakorolni.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előszűrés során felmérik, hogy szükség van-e környezeti hatásvizsgálatra; az előszűrés 
nem okozhat számottevő terhet. A hatóságok eseti alapon értékelik, hogy a projekt – a 
projektgazda által benyújtott információk alapján – várhatóan jelentős hatást gyakorol-e a 
környezetre. Ha a hatás jelentős, környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.



PE510.872v01-00 20/79 AM\937207HU.doc

HU

Módosítás 485
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II a melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Azon, a tervezett projekt által a 
környezetre gyakorolt, valószínűsíthetően 
jelentős hatások ismertetése, amelyek a 
következőkből erednek:

törölve

a) az előre láthatóan keletkező 
maradékokból és kibocsátásból, valamint 
a hulladékképződésből;
b) a természeti erőforrások, különösen a 
talaj, a földterület, a vizek és a biológiai 
sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevételéből, ideértve a 
hidromorfológiai változásokat is.

Or. en

Indokolás

Az előszűrés során felmérik, hogy szükség van-e környezeti hatásvizsgálatra; az előszűrés 
nem okozhat számottevő terhet. A hatóságok eseti alapon értékelik, hogy a projekt – a 
projektgazda által benyújtott információk alapján – várhatóan jelentős hatást gyakorol-e a 
környezetre. Ha a hatás jelentős, környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.

Módosítás 486
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II a melléklet – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az előre láthatóan keletkező 
maradékokból és kibocsátásból, valamint a 
hulladékképződésből;

a) az előre láthatóan keletkező 
maradékokból és kibocsátásból, valamint 
adott esetben a hulladékképződésből;
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Or. en

Módosítás 487
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II a melléklet – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természeti erőforrások, különösen a 
talaj, a földterület, a vizek és a biológiai 
sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevételéből, ideértve a 
hidromorfológiai változásokat is.

b) a megfelelő természeti erőforrások 
igénybevételéből.

Or. en

Módosítás 488
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II a melléklet – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természeti erőforrások, különösen a 
talaj, a földterület, a vizek és a biológiai 
sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevételéből, ideértve a 
hidromorfológiai változásokat is.

b) a természeti erőforrások, különösen a 
talaj, a földterület, a vizek és a biológiai 
sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevételéből.

Or. pl

Módosítás 489
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II a melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A környezetre gyakorolt esetleges 
jelentős káros hatások elkerülése, 
megelőzése vagy ellentételezése céljából 
tervezett intézkedések ismertetése.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előszűrés során felmérik, hogy szükség van-e környezeti hatásvizsgálatra; az előszűrés 
nem okozhat számottevő terhet. A hatóságok eseti alapon értékelik, hogy a projekt – a 
projektgazda által benyújtott információk alapján – várhatóan jelentős hatást gyakorol-e a 
környezetre. Ha a hatás jelentős, környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.

Módosítás 490
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II a melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A környezetre gyakorolt esetleges
jelentős káros hatások elkerülése, 
megelőzése vagy ellentételezése céljából 
tervezett intézkedések ismertetése.

4. A környezetre gyakorolt összes jelentős 
káros hatás elkerülése, megelőzése vagy 
ellentételezése céljából tervezett 
intézkedések ismertetése.

Or. en

Módosítás 491
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
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2011/92/EU irányelv
II a melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A környezetre gyakorolt esetleges 
jelentős káros hatások elkerülése, 
megelőzése vagy ellentételezése céljából 
tervezett intézkedések ismertetése.

4. Adott esetben a környezetre gyakorolt 
esetleges jelentős káros hatások elkerülése, 
megelőzése vagy ellentételezése céljából 
tervezett intézkedések ismertetése. Ez 
különösen akkor lényeges, ha az 
intézkedések hatása vagy következményei 
visszafordíthatatlannak minősülnek.

Or. en

Módosítás 492
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kölcsönhatások más projektekkel és 
tevékenységekkel;

törölve

Or. en

Indokolás

A kölcsönhatások figyelembevételének kötelezővé tétele nem arányos.

Módosítás 493
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kölcsönhatások más projektekkel és
tevékenységekkel;

b) kölcsönhatások más projektekkel, 
amelyekre engedélyt adtak ki, amennyiben 
a valószínűsíthetően érintett földrajzi 
területen valósulnak meg, de még nem 
épültek meg, illetve nem üzemelnek, 
anélkül továbbá, hogy a projekttel 
kapcsolatos meglévő vagy nyilvánosan 
hozzáférhető információkon kívül más 
információk figyelembevétele is kötelező 
lenne;

Or. en

Indokolás

A „tevékenység” szó túlságosan tág és homályos. Elegendő, ha a projekt más olyan 
tevékenységekkel való kölcsönhatását szűrik, amelyek megfelelnek a projekt 
fogalommeghatározásának. Elegendő, ha a projekt más olyan projektekkel való 
kölcsönhatását szűrik, amelyekre engedélyt adtak ki, és csak annyiban, amennyiben azok 
olyan földrajzi területen valósulnak meg, amely valószínűsíthetően érintett, és még nem 
épültek meg, illetve nem üzemelnek. Az ilyen projektekkel kapcsolatban meglévő vagy 
nyilvánosan hozzáférhető információkon kívül egyéb információk figyelembevétele nem 
kötelező.

Módosítás 494
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kölcsönhatások más projektekkel és 
tevékenységekkel;

b) kölcsönhatások más projektekkel;

Or. fr

Indokolás

A „tevékenységek” kifejezés nagyon széles és nehezen körülírható területet fed le.
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Módosítás 495
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a természeti erőforrások, különösen a 
földterület, a talaj, a vizek és a biológiai 
sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevétele, ideértve a hidromorfológiai 
változásokat is;

c) a természeti erőforrások, különösen a 
földterület, a talaj, a vizek és a biológiai 
sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevétele.

Or. pl

Módosítás 496
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a természeti erőforrások, különösen a 
földterület, a talaj, a vizek és a biológiai 
sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevétele, ideértve a hidromorfológiai 
változásokat is;

c) a természeti erőforrások, különösen a 
földterület, a talaj, a vizek és a biológiai 
sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevétele;

Or. en

Indokolás

A hidromorfológiai változás nem természeti erőforrás.

Módosítás 497
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a természeti erőforrások, különösen a 
földterület, a talaj, a vizek és a biológiai 
sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevétele, ideértve a hidromorfológiai 
változásokat is;

c) a természeti erőforrások, különösen a 
földterület, a talaj, az altalaj, a vizek és a 
biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevétele, ideértve a hidromorfológiai 
változásokat is;

Or. lt

Módosítás 498
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) környezetszennyezés és zavaró hatások; e) környezetszennyezés, ezenbelül a 
zajszennyezés és az egészségre gyakorolt 
esetleges hatások és/vagy egyéb zavaró 
hatások;

Or. es

Módosítás 499
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) környezetszennyezés és zavaró hatások; e) környezetszennyezés és zavaró hatások 
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(szennyezőanyag-kibocsátás, zaj, rezgések, 
fény, hő és sugárzás);

Or. en

Indokolás

Összehangolás a IV. melléklet 5. pontjának c) alpontjával.

Módosítás 500
Holger Krahmer, Britta Reimers

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) természetes és az emberi tevékenységből 
fakadó katasztrófa- és baleseti 
kockázatok, különös tekintettel a 
hidromorfológiai változásokra, a 
felhasznált anyagokra, technológiákra 
vagy élő szervezetekre, a sajátos felszíni 
vagy talajfelszín alatti körülményekre 
vagy alternatív felhasználásokra, valamint 
a balesetek vagy katasztrófahelyzetek 
valószínűségére és a projekt e 
kockázatokkal szembeni 
sérülékenységére;

törölve

Or. de

Módosítás 501
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) természetes és az emberi tevékenységből 
fakadó katasztrófa- és baleseti kockázatok, 
különös tekintettel a hidromorfológiai 
változásokra, a felhasznált anyagokra, 
technológiákra vagy élő szervezetekre, a 
sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti 
körülményekre vagy alternatív 
felhasználásokra, valamint a balesetek 
vagy katasztrófahelyzetek valószínűségére 
és a projekt e kockázatokkal szembeni 
sérülékenységére;

f) baleseti kockázatok, különös tekintettel a 
felhasznált anyagokra, technológiákra vagy 
élő szervezetekre.

Or. en

Indokolás

Az előszűrésnek elméletileg választ kell adnia arra a kérdésre, hogy a teljes környezeti 
hatásvizsgálatot el kell-e végezni, azaz az alkalmazott kiválasztási kritériumoknak meg kell
felelniük a célnak, és hozzáférhetőnek kell lenniük ebben a szakaszban.

Módosítás 502
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) természetes és az emberi tevékenységből 
fakadó katasztrófa- és baleseti kockázatok, 
különös tekintettel a hidromorfológiai 
változásokra, a felhasznált anyagokra, 
technológiákra vagy élő szervezetekre, a 
sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti 
körülményekre vagy alternatív 
felhasználásokra, valamint a balesetek 
vagy katasztrófahelyzetek valószínűségére 
és a projekt e kockázatokkal szembeni 
sérülékenységére;

f) baleseti kockázatok, adott esetben 
különös tekintettel a hidromorfológiai 
változásokra, a felhasznált anyagokra, 
technológiákra vagy élő szervezetekre, a 
sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti 
körülményekre vagy alternatív 
felhasználásokra;

Or. en
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Indokolás

Az előszűrésnek nem szabad túlterjednie a balesetek által okozott környezeti hatásokon.

Módosítás 503
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) természetes és az emberi tevékenységből 
fakadó katasztrófa- és baleseti kockázatok, 
különös tekintettel a hidromorfológiai 
változásokra, a felhasznált anyagokra, 
technológiákra vagy élő szervezetekre, a 
sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti 
körülményekre vagy alternatív 
felhasználásokra, valamint a balesetek 
vagy katasztrófahelyzetek valószínűségére 
és a projekt e kockázatokkal szembeni 
sérülékenységére;

f) természetes és az emberi tevékenységből 
fakadó katasztrófa- és baleseti kockázatok, 
különös tekintettel a felhasznált anyagokra, 
technológiákra vagy élő szervezetekre, a 
sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti 
körülményekre vagy alternatív 
felhasználásokra, valamint a balesetek 
vagy katasztrófahelyzetek valószínűségére 
és a projekt e kockázatokkal szembeni 
sérülékenységére;

Or. pl

Módosítás 504
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) természetes és az emberi tevékenységből 
fakadó katasztrófa- és baleseti kockázatok, 
különös tekintettel a hidromorfológiai 
változásokra, a felhasznált anyagokra, 
technológiákra vagy élő szervezetekre, a 
sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti 

f) természetes és az emberi tevékenységből 
fakadó katasztrófa- és baleseti kockázatok, 
különös tekintettel a hidromorfológiai 
változásokra, a felhasznált anyagokra, 
technológiákra vagy élő szervezetekre, a 
sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti 



PE510.872v01-00 30/79 AM\937207HU.doc

HU

körülményekre vagy alternatív 
felhasználásokra, valamint a balesetek 
vagy katasztrófahelyzetek valószínűségére 
és a projekt e kockázatokkal szembeni 
sérülékenységére;

körülményekre vagy alternatív 
felhasználásokra, valamint; a projekttípus 
tekintetében indokoltan jellemzőnek 
tartott eseményeket kell figyelembe venni;

Or. de

Módosítás 505
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) természetes és az emberi tevékenységből 
fakadó katasztrófa- és baleseti kockázatok, 
különös tekintettel a hidromorfológiai 
változásokra, a felhasznált anyagokra, 
technológiákra vagy élő szervezetekre, a 
sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti 
körülményekre vagy alternatív 
felhasználásokra, valamint a balesetek 
vagy katasztrófahelyzetek valószínűségére 
és a projekt e kockázatokkal szembeni 
sérülékenységére;

f) természetes és az emberi tevékenységből 
fakadó katasztrófa- és baleseti kockázatok, 
különös tekintettel a hidromorfológiai 
változásokra, a felhasznált anyagokra, 
technológiákra vagy élő szervezetekre, a 
sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti 
körülményekre vagy alternatív 
felhasználásokra, a helyi geológiai 
jellemzőkre, valamint a balesetek vagy 
katasztrófahelyzetek valószínűségére és a 
projekt e kockázatokkal szembeni 
sérülékenységére;

Or. lt

Módosítás 506
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a projekt hatásai az éghajlatváltozásra törölve
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(az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása tekintetében, beleértve a 
területhasznosításból és annak
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is), a projekt hozzájárulása az ellenálló 
képesség javulásához, valamint az 
éghajlatváltozás hatásai a projektre 
(például igazodik-e a projekt az időjárás 
várható megváltozásához);

Or. de

Módosítás 507
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a projekt hatásai az éghajlatváltozásra 
(az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása tekintetében, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is), a projekt hozzájárulása az ellenálló 
képesség javulásához, valamint az 
éghajlatváltozás hatásai a projektre 
(például igazodik-e a projekt az időjárás 
várható megváltozásához);

g) a projekt hatásai a helyi időjárásra, a 
projekt hozzájárulása az ellenálló képesség 
javulásához, valamint az éghajlatváltozás 
hatásai a projektre (például igazodik-e a 
projekt az időjárás várható 
megváltozásához);

Or. de

Indokolás

Vö. a 3. cikkhez javasolt módosítással.

Módosítás 508
Struan Stevenson
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Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a projekt hatásai az éghajlatváltozásra
(az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
tekintetében, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is), a projekt hozzájárulása az ellenálló 
képesség javulásához, valamint az 
éghajlatváltozás hatásai a projektre 
(például igazodik-e a projekt az időjárás 
várható megváltozásához);

g) a projekt hatásai az éghajlatra (az 
üvegházhatást okozó gázok tervezett 
kibocsátása tekintetében, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is).

Or. en

Módosítás 509
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a projekt hatásai az éghajlatváltozásra 
(az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
tekintetében, beleértve a 
területhasznosításból és annak
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is), a projekt hozzájárulása az ellenálló 
képesség javulásához, valamint az 
éghajlatváltozás hatásai a projektre 
(például igazodik-e a projekt az időjárás 
várható megváltozásához);

g) a projekt hatásai az éghajlatváltozásra 
(az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
tekintetében, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is);

Or. it
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Módosítás 510
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a projekt hatásai az éghajlatváltozásra
(az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
tekintetében, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is), a projekt hozzájárulása az ellenálló 
képesség javulásához, valamint az 
éghajlatváltozás hatásai a projektre 
(például igazodik-e a projekt az időjárás 
várható megváltozásához);

g) a projekt hatásai az éghajlatra (az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
tekintetében, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is), a projekt hozzájárulása az ellenálló 
képesség javulásához, valamint az 
éghajlatváltozás hatásai a projektre 
(például igazodik-e a projekt az időjárás 
várható megváltozásához);

Or. pl

Módosítás 511
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a projekt hatásai a környezetre és 
különösen a földterületekre (a települések 
területének időbeli növekedése –
területelvonás), a talajra (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), 
a vizekre (mennyiség és minőség), a 
levegőre és a biológiai sokféleségre 
(populációk minősége és egyedszámai, 
ökológiai rendszerek károsodása és 
fragmentálódása);

törölve
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Or. de

Módosítás 512
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a projekt hatásai a környezetre és 
különösen a földterületekre (a települések 
területének időbeli növekedése –
területelvonás), a talajra (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), 
a vizekre (mennyiség és minőség), a 
levegőre és a biológiai sokféleségre 
(populációk minősége és egyedszámai,
ökológiai rendszerek károsodása és 
fragmentálódása);

h) a projekt hatásai a környezetre és 
különösen a talajra, a vizekre (mennyiség 
és minőség), a levegőre és a biológiai 
sokféleségre.

Or. en

Módosítás 513
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a projekt hatásai a környezetre és 
különösen a földterületekre (a települések 
területének időbeli növekedése –
területelvonás), a talajra (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizekre (mennyiség és minőség), a 
levegőre és a biológiai sokféleségre 
(populációk minősége és egyedszámai, 
ökológiai rendszerek károsodása és 

h) a projekt hatásai a környezetre,
különösen a földterületek igénybevétele és 
a mező- és erdőgazdasági földterületek 
elvesztése (a települések területének időbeli 
növekedése – területelvonás), a talajra 
(szervesanyag-tartalom, erózió, tömörödés, 
talajlezárás), a vizekre (mennyiség és 
minőség), a levegőre és a biológiai 
sokféleségre (populációk minősége és 
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fragmentálódása); egyedszámai, ökológiai rendszerek 
károsodása és fragmentálódása);

Or. de

Indokolás

Az EU Bizottságának az a célja, hogy a környezeti hatásvizsgálat szempontjai közé most 
először felvegye a projektek által a területre gyakorolt hatást is. A javasolt módosítás még 
világosabban kiemeli, hogy mind a területelvonás elkerülésének mennyiségi szempontjáról, 
mind pedig a termelési kapacitások megtartását célzó területvédelemről szó van. A (német 
változatban törölt) „Landnahme” kifejezés inkább a „földrablásra” (land-grabbing) utal, és 
azt ebben a szövegkörnyezetben félreérthetősége miatt jobb nem használni (a magyar nyelvi 
változatot nem érinti).

Módosítás 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a projekt hatásai a környezetre és 
különösen a földterületekre (a települések 
területének időbeli növekedése –
területelvonás), a talajra (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizekre (mennyiség és minőség), a 
levegőre és a biológiai sokféleségre 
(populációk minősége és egyedszámai, 
ökológiai rendszerek károsodása és 
fragmentálódása);

h) a projekt hatásai a környezetre és 
különösen a földterületekre (a települések 
területének időbeli növekedése –
területelvonás), a talajra (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizekre (mennyiség és minőség), adott 
esetben a föld alatti rétegekre, a levegőre 
és a biológiai sokféleségre (populációk 
minősége és egyedszámai, ökológiai 
rendszerek károsodása és 
fragmentálódása);

Or. en

Módosítás 515
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
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2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a projekt hatásai a környezetre és 
különösen a földterületekre (a települések 
területének időbeli növekedése –
területelvonás), a talajra (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizekre (mennyiség és minőség), a 
levegőre és a biológiai sokféleségre 
(populációk minősége és egyedszámai, 
ökológiai rendszerek károsodása és 
fragmentálódása);

h) a projekt hatásai a környezetre és 
különösen a földterületekre (a települések 
területének időbeli növekedése –
területelvonás), a talajra (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizekre (mennyiség és minőség), a 
levegőre (légszennyező anyagok 
kibocsátása és levegőminőség) és a 
biológiai sokféleségre (populációk 
minősége és egyedszámai, ökológiai 
rendszerek károsodása és 
fragmentálódása);

Or. en

Módosítás 516
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az emberi egészséggel kapcsolatos 
kockázatok (például a vizek vagy a levegő 
szennyezése folytán);

törölve

Or. de

Módosítás 517
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az emberi egészséggel kapcsolatos 
kockázatok (például a vizek vagy a levegő 
szennyezése folytán);

i) az emberi egészséggel kapcsolatos 
kockázatok;

Or. en

Módosítás 518
Sabine Wils, João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az emberi egészséggel kapcsolatos 
kockázatok (például a vizek vagy a levegő 
szennyezése folytán);

i) az emberi egészséggel kapcsolatos 
kockázatok (például a vizek vagy a levegő 
szennyezése vagy zaj folytán);

Or. en

Indokolás

A zaj káros az egészségre. Ezért a zajt mint egészségi kockázatot fel kell venni a projekt 
kiválasztási kritériumainak listájára.

Módosítás 519
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az emberi egészséggel kapcsolatos 
kockázatok (például a vizek vagy a levegő 
szennyezése folytán);

i) az emberi egészséggel kapcsolatos 
kockázatok (például a vizek vagy a levegő 
szennyezése vagy a zaj folytán);
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Or. de

Módosítás 520
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a projekt hatásai a kulturális örökségre 
és a tájra.

törölve

Or. de

Módosítás 521
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az érintett nyilvánosság vagy helyi 
hatóságok által az adott időpontig 
előterjesztett érvek jegyzéke.

Or. es

Módosítás 522
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jelenlegi és tervezett területhasznosítás,
beleértve a területelvonást és a 
fragmentálódást is;

a) jelenlegi és tervezett területhasznosítás;

Or. en

Módosítás 523
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terület természeti erőforrásainak 
(beleértve a talajt, a földterületeket, a 
vizeket és a biológiai sokféleséget is) 
viszonylagos gazdagsága, rendelkezésre 
állása, minősége és regenerációs 
képessége;

b) a terület természeti erőforrásainak 
(beleértve a talajt, a vizeket és a biológiai 
sokféleséget is) viszonylagos gazdagsága, 
rendelkezésre állása, minősége és 
regenerációs képessége;

Or. en

Módosítás 524
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 2 bekezdés – c pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. azokra a területekre, ahol az árvíz 
kockázata jelentős;

Or. en
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Indokolás

Be kell vonni az előszűrésbe azokat a területeket, ahol az árvíz kockázata jelentős.

Módosítás 525
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 2 bekezdés – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a természetvédelmi területekre és 
parkokra, az állandó gyepterületekre, a 
fokozott természeti értékű mezőgazdasági 
területekre;

iv. a természetvédelmi területekre és 
parkokra;

Or. en

Indokolás

Az állandó gyepterületek és a fokozott természeti értékű mezőgazdasági területek kérdéséről 
még nem született megállapodás uniós szinten, ezért ez a javasolt módosítás nem elfogadható.

Módosítás 526
Andrea Zanoni

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 2 bekezdés – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a természetvédelmi területekre és 
parkokra, az állandó gyepterületekre, a 
fokozott természeti értékű mezőgazdasági 
területekre;

iv. a természetvédelmi területekre és 
parkokra, az állandó gyepterületekre és a 
környezetvédelmi szempontból értékes 
gyepterületekre, a fokozott természeti 
értékű mezőgazdasági területekre;

Or. en
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Indokolás

Egyes esetekben környezetvédelmi szempontból értékes gyepterületek kikerülnek a környezeti 
hatásvizsgálat alól és elvesznek, mert túlságosan megszorítóan értelmezik az azokat leíró 
fogalmakat, vagy mert a terület alatta marad a megállapított küszöbértéknek. A 
„környezetvédelmi szempontból értékes gyepterületek” kifejezés szövegbe való beillesztésével 
és annak biztosításával, hogy a megállapított küszöbértékek – a nemzeti környezeten belül –
tükrözzék a szóban forgó területek gazdagságát és átlagos méretét, minden bizonnyal 
elérhető, hogy e területek környezetvédelmi értékét megfelelően vegyék figyelembe.

Módosítás 527
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 2 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a tagállami jog alapján kiemelten kezelt 
vagy védelem alá helyezett területekre, a 
tagállamok által a 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a 
92/43/EGK tanácsi irányelv alapján kijelölt 
Natura 2000 területekre, a nemzetközi 
egyezmények védelme alatt álló 
területekre;

v. a tagállami jog alapján kiemelten kezelt 
vagy védelem alá helyezett területekre, a 
tagállamok által a 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a 
92/43/EGK tanácsi irányelv alapján kijelölt 
Natura 2000 területekre, a nemzetközi 
egyezmények védelme alatt álló 
területekre, amennyiben a tagállamok 
ratifikálták ezen egyezményeket;

Or. en

Indokolás

Csak azok a nemzetközi egyezmények szerepelhetnek az előszűrésben, amelyeket a tagállamok 
ratifikáltak.

Módosítás 528
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 2 bekezdés – c pont – vi pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. azokra a területekre, ahol korábban nem 
sikerült teljesíteni az uniós jogi aktusban 
meghatározott és a projekt szempontjából 
releváns környezetvédelmi minőségi 
előírásokat, illetve ahol ezen előírások 
teljesítése valószínűsíthetően nem fog 
sikerülni;

vi. azokra a területekre, ahol korábban nem 
sikerült teljesíteni az uniós jogi aktusban 
meghatározott és a projekt szempontjából 
releváns környezetvédelmi minőségi 
előírásokat;

Or. de

Módosítás 529
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 2 bekezdés – c pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. azokra a területekre, ahol korábban
nem sikerült teljesíteni az uniós jogi 
aktusban meghatározott és a projekt 
szempontjából releváns környezetvédelmi 
minőségi előírásokat, illetve ahol ezen 
előírások teljesítése valószínűsíthetően 
nem fog sikerülni;

vi. azokra a területekre, ahol nem sikerült 
teljesíteni az uniós jogi aktusban 
meghatározott és a projekt szempontjából 
releváns környezetvédelmi minőségi 
előírásokat, illetve ahol ezen előírások 
teljesítése – átfogó környezeti javulás 
hiányában – valószínűsíthetően nem fog 
sikerülni;

Or. en

Indokolás

A vii. alponttal kapcsolatban: lényegtelen az, hogy korábban nem sikerült teljesíteni a 
minőségi előírásokat. Fontosabb annak figyelembevétele, hogy az előírásokat az aktuális és a 
jövőbeli állapot szerint esetleg nem sikerül teljesíteni. Ezenkívül a jelenlegi vi. alpont 
klaszterellenes politikát hirdet, holott egy tágabb földrajzi terület esetében a létesítmények 
klaszterezése előnyösebb lehet a környezetre, mint a klaszterezés elmaradása. Lehetővé 
kellene tenni, hogy helyi szinten magasabb környezetvédelmi minőségi előírásokat 
állapítsanak meg, feltéve hogy egy tágabb földrajzi terület esetében ez jobb környezeti 
minőséget eredményez.
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Módosítás 530
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 2 bekezdés – c pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. sűrűn lakott térségek; vii. sűrűn lakott térségek és érzékeny 
területek közelsége (kórházak, iskolák, 
idősotthonok és minden egyéb olyan 
terület, amely különösen érzékeny vagy 
kiszolgáltatott lakossági csoportoknak ad 
otthont);

Or. es

Módosítás 531
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 2 bekezdés – c pont – viii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viiia. nemzeti vagy regionális jogszabály 
által védett területekre vagy helyszínekre;

Or. en

Módosítás 532
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 2 bekezdés – c pont – viii b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viiib. szeizmikus vagy olyan területekre, 
ahol nagy a természeti katasztrófa 
kockázata.

Or. en

Módosítás 533
Andrea Zanoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az i–viii. alpontban említett területekre 
vonatkozó küszöbértékek tagállamok általi 
megállapításánál különös figyelmet kell 
fordítani e területek – nemzeti 
környezeten belüli – környezetvédelmi 
értékére, viszonylagos gazdagságára és 
átlagos méretére.

Or. en

Indokolás

Egyes esetekben környezetvédelmi szempontból értékes gyepterületek kikerülnek a környezeti 
hatásvizsgálat alól és elvesznek, mert túlságosan megszorítóan értelmezik az azokat leíró 
fogalmakat, vagy mert a terület alatta marad a megállapított küszöbértéknek. A 
„környezetvédelmi szempontból értékes gyepterületek” a szövegbe való beillesztésével és 
annak biztosításával, hogy a megállapított küszöbértékek – a nemzeti környezeten belül –
tükrözzék a szóban forgó területek gazdagságát és átlagos méretét, minden bizonnyal 
elérhető, hogy e területek környezetvédelmi értékét megfelelően vegyék figyelembe.

Módosítás 534
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont



AM\937207HU.doc 45/79 PE510.872v01-00

HU

2011/92/EU irányelv
III melléklet – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projektek lehetséges jelentős hatásait a 
fenti 1. és 2. pontban felsorolt szempontok 
alapján kell megvizsgálni, különös 
figyelemmel:

A projektek 3. cikkben említett tényezőkre 
gyakorolt lehetséges jelentős hatásait a 
fenti 1. és 2. pontban felsorolt szempontok 
alapján kell megvizsgálni, különös 
figyelemmel:

Or. de

Módosítás 535
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a hatás bekövetkezésének sebességére; törölve

Or. de

Módosítás 536
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a hatásoknak más (különösen a 
meglévő, illetve jóváhagyott) projektek 
hatásaival való kölcsönhatására, 
függetlenül attól, hogy a projektgazda 
azonos-e vagy sem;

törölve

Or. de
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Módosítás 537
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a hatásoknak más (különösen a 
meglévő, illetve jóváhagyott) projektek 
hatásaival való kölcsönhatására, 
függetlenül attól, hogy a projektgazda 
azonos-e vagy sem;

h) a hatásoknak más projektek hatásaival 
való kölcsönhatására, amelyekre engedélyt 
adtak ki, amennyiben a valószínűsíthetően 
érintett földrajzi területen valósulnak 
meg, de még nem épültek meg, illetve nem 
üzemelnek, anélkül továbbá, hogy a
projekttel kapcsolatos meglévő vagy
nyilvánosan hozzáférhető információkon 
kívül más információk figyelembevétele is 
kötelező lenne;

Or. en

Indokolás

Elegendő, ha a projekt más olyan projektekkel való kölcsönhatását szűrik, amelyekre 
engedélyt adtak ki, és csak annyiban, amennyiben azok olyan földrajzi területen valósulnak 
meg, amely valószínűsíthetően érintett, és még nem épültek meg, illetve nem üzemelnek. Az 
ilyen projektekkel kapcsolatban meglévő vagy nyilvánosan hozzáférhető információkon kívül 
egyéb információk figyelembevétele nem kötelező.

Módosítás 538
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a valószínűsíthetően jelentős mértékben 
érintett területek környezeti jellemzőire;

törölve
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Or. de

Módosítás 539
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 3 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a más európai uniós jogi aktusokban 
előírt vizsgálatokból a környezetre 
gyakorolt hatásokra vonatkozóan 
rendelkezésre álló információkra és 
megállapításokra;

törölve

Or. de

Módosítás 540
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 3 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a más európai uniós jogi aktusokban 
előírt vizsgálatokból a környezetre 
gyakorolt hatásokra vonatkozóan 
rendelkezésre álló információkra és 
megállapításokra;

k) a más európai uniós jogi aktusokban 
előírt vizsgálatokból a lehetséges hatás 
jellemzőire vonatkozóan rendelkezésre álló 
információkra és megállapításokra;

Or. en

Indokolás

A k) alpontnak az általános környezeti hatások helyett a lehetséges hatás jellemzőire 
vonatkozó információkra és megállapításokra kellene vonatkoznia (a 3. pont címe).
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Módosítás 541
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 3 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a hatások eredményes mérséklésének 
lehetőségeire.

törölve

Or. de

Módosítás 542
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 3 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a hatások eredményes mérséklésének 
lehetőségeire.

l) a hatások eredményes elkerülésének, 
megelőzésének és mérséklésének 
lehetőségeire.

Or. en

Indokolás

A 4. cikk (5) bekezdésének c) pontjával való összehangolás érdekében a szöveget ki kell 
egészíteni az „elkerüléssel” és a „megelőzéssel”.

Módosítás 543
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. SZABVÁNYOSÍTÁS
A Bizottság – a tagállamok és az iparág
esetleges részvételével, a gazdaság azon 
ágazatai számára, amelyek esetében ez 
szükségesnek bizonyul, és a környezeti 
hatásvizsgálat során alkalmazandó 
eljárások és kritériumok fokozott 
szabványosítása céljából – a projektekre 
és a létesítményekre alkalmazható 
szabványokat dolgoz ki az európai 
szabványosításról szóló 1025/2012/EU 
rendelet rendelkezései alapján, ennek 
során folyamatosan figyelembe kell venni 
az elérhető legjobb technikákat (BAT).
Az ágazatok szabványosítása hosszú 
folyamat lesz, amelyhez szükség lesz a 
hatóságok és az ipar együttműködésére, és 
amely során érvényre kell juttatni az 
elérhető legjobb technikák (BAT) által 
biztosított energiahatékonyságot és 
innovációt.

Or. es

Indokolás

A szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendelet 10. cikke lehetőséget biztosít a Bizottság 
hatáskörökkel való – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén történő – felruházására.

Módosítás 544
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. AZ EGYES GAZDASÁGI 
ÁGAZATOK ÁLTAL KÖVETENDŐ 
SZEMPONTOKRA VONATKOZÓ 
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IRÁNYMUTATÁSOK
Az egyes gazdasági ágazatok által a 
környezeti hatásvizsgálatok során 
követendő szempontokra vonatkozó 
iránymutatások kidolgozására akkor kerül 
sor, ha azt a Bizottság vagy a tagállamok 
célszerűnek tartják. A cél a környezeti 
hatásvizsgálatokhoz kapcsolódó eljárások 
egyszerűsítése és e tekintetben 
jogbiztonság növelése, ezzel annak 
elkerülése, hogy a feladatot ellátó 
hatáskörrel rendelkező különböző 
hatóságok eltérő módon járjanak el. 
A történelmi és kulturális örökség és a 
természeti tájak kapcsán elvégzett 
környezeti hatásvizsgálatoknak számos 
szempontot alapján kell megtörténniük, 
amelyeket a figyelembe veendő tényezőket 
tartalmazó iránymutatás határoz meg.

Or. es

Indokolás

A Bizottság által és az iparág és a tagállamok közreműködésével kidolgozott, az egyes 
gazdasági ágazatok által alkalmazandó konkrét szempontokat tartalmazó iránymutatás 
megkönnyíti a hatásvizsgálatot, mivel meghatározza azokat a konkrét tényezőket, amelyeknek 
az egyes ágazatoknak tevékenységük függvényében meg kell felelniük. A hatóságok munkája 
és a projekt kivitelezése az adott szempontokra irányul.

Módosítás 545
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, 
a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai 
jellemzőinek, valamint víz- és 
területigényének bemutatását az építés és
az üzemelés tartamára vonatkozóan;

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, 
a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai 
jellemzőinek, valamint víz- és 
területigényének bemutatását az építés, az 
üzemelés és a bontás tartamára 
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vonatkozóan;

Or. en

Indokolás

A projektgazda számára elő kellene írni, hogy a projekt teljes élettartamára vonatkozóan 
nyújtson információkat, az üzemelést és a leszerelést is beleértve.

Módosítás 546
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, 
a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai 
jellemzőinek, valamint víz- és 
területigényének bemutatását az építés és 
az üzemelés tartamára vonatkozóan;

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, 
a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai 
jellemzőinek, valamint víz- és 
területigényének bemutatását az építés és 
az üzemelés – és adott esetben a bontás –
tartamára vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 547
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, 
a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai 
jellemzőinek, valamint víz- és 
területigényének bemutatását az építés és 
az üzemelés tartamára vonatkozóan;

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, 
a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai 
jellemzőinek, mindenfajta bontási 
munkának, valamint víz- és 
területigényének bemutatását az építés és 
az üzemelés tartamára vonatkozóan;
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Or. de

Módosítás 548
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) bontási projekt esetén az 
energiaköltségek, a bontással keletkezett 
hulladék újrafeldolgozási költsége, a 
további természeti erőforrások 
fogyasztásának leírását.

Or. en

Módosítás 549
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelési folyamat lényeges 
jellemzőinek bemutatását például a 
felhasznált anyagok, energia és természeti 
erőforrások (beleértve a vizeket, a 
földterületeket, a talajt és a biológiai 
sokféleséget is) jellegére és mennyiségére
vonatkozóan;

b) a termelési folyamat lényeges 
jellemzőinek bemutatását például a 
felhasznált anyagok, energia és természeti 
erőforrások (beleértve a vizeket, a talajt és 
a biológiai sokféleséget is) jellegére és 
mennyiségére vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 550
Marianne Thyssen
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Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelési folyamat lényeges 
jellemzőinek bemutatását például a 
felhasznált anyagok, energia és természeti 
erőforrások (beleértve a vizeket, a
földterületeket, a talajt és a biológiai 
sokféleséget is) jellegére és mennyiségére 
vonatkozóan;

b) a termelési folyamat lényeges 
jellemzőinek bemutatását például a 
műszaki kapacitásra, a felhasznált 
anyagok, energia és természeti erőforrások 
(beleértve a vizeket, a földterületeket, a 
talajt és a biológiai sokféleséget is) 
jellegére és mennyiségére vonatkozóan;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javasolta az 5. cikk (1) bekezdésének a projekt helyével (d) alpont) és a műszaki 
kapacitással (a) alpont) való kiegészítését. A javasolt 5. cikk (1) bekezdésének egyszerűsítése 
érdekében a projekt helye és a műszaki kapacitás a IV. mellékletben is elhelyezhető.

Módosítás 551
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a projekt helye.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javasolta az 5. cikk (1) bekezdésének a projekt helyével (d) alpont) és a műszaki 
kapacitással (a) alpont) való kiegészítését. A javasolt 5. cikk (1) bekezdésének egyszerűsítése 
érdekében a projekt helye és a műszaki kapacitás a IV. mellékletben is elhelyezhető.
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Módosítás 552
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A figyelembe vett alternatívák műszaki, 
helymegválasztási és más 
vonatkozásainak ismertetése (például a 
tervezés, a műszaki kapacitás, a méret és a 
kiterjedés vonatkozásában) a környezetre 
a legkisebb hatást gyakorló alternatíva 
megjelölésével, valamint a környezeti 
hatások figyelembevétele mellett a 
választást alátámasztó legfontosabb okok 
felsorolásával.

törölve

Or. fr

Indokolás

Nem indokolt az olyan alternatív projekt részletes bemutatása, amelyet különböző okokból 
(ökológiai vagy gazdasági) nem fogadtak el, ugyanis nem valósul meg.

Módosítás 553
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A figyelembe vett alternatívák műszaki, 
helymegválasztási és más 
vonatkozásainak ismertetése (például a
tervezés, a műszaki kapacitás, a méret és a 
kiterjedés vonatkozásában) a környezetre
a legkisebb hatást gyakorló alternatíva 
megjelölésével, valamint a környezeti
hatások figyelembevétele mellett a

2. A legfontosabb megvizsgált alternatívák
rövid ismertetése a környezetre vagy 
emberi egészségre gyakorolt hatások 
figyelembevétele mellett a benyújtott 
projekt elfogadását alátámasztó okok 
felsorolásával.
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választást alátámasztó legfontosabb okok 
felsorolásával.

Or. fr

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy nem várják el a projektgazdától, hogy a projektjével 
kapcsolatos valamennyi alternatíva vonatkozásában környezeti hatástanulmányt készítsen.

Módosítás 554
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A figyelembe vett alternatívák műszaki, 
helymegválasztási és más vonatkozásainak 
ismertetése (például a tervezés, a műszaki 
kapacitás, a méret és a kiterjedés 
vonatkozásában) a környezetre a legkisebb 
hatást gyakorló alternatíva 
megjelölésével, valamint a környezeti 
hatások figyelembevétele mellett a 
választást alátámasztó legfontosabb okok 
felsorolásával.

2. A projektgazda által figyelembe vett 
alternatívák műszaki, helymegválasztási és 
más vonatkozásainak rövid ismertetése 
(például a tervezés, a műszaki kapacitás, a 
méret és a kiterjedés vonatkozásában) 
különösen a környezeti hatások 
figyelembevétele mellett a választást 
alátámasztó legfontosabb okok 
felsorolásával.

Or. fr

Módosítás 555
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A figyelembe vett alternatívák műszaki, 
helymegválasztási és más vonatkozásainak 
ismertetése (például a tervezés, a műszaki 
kapacitás, a méret és a kiterjedés 
vonatkozásában) a környezetre a legkisebb 
hatást gyakorló alternatíva 
megjelölésével, valamint a környezeti 
hatások figyelembevétele mellett a 
választást alátámasztó legfontosabb okok 
felsorolásával.

2. A projektgazda által figyelembe vett 
alternatívák műszaki, helymegválasztási és 
más vonatkozásainak ismertetése (például 
a tervezés, a műszaki kapacitás, a méret és 
a kiterjedés vonatkozásában), valamint a 
környezeti hatások figyelembevétele 
mellett a választást alátámasztó 
legfontosabb okok felsorolásával.

Or. de

Indokolás

Lásd az előző módosításokhoz tartozó magyarázatokat, többek között az 5. cikk (1) 
bekezdéséhez javasolt módosításban.

Módosítás 556
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A figyelembe vett alternatívák műszaki, 
helymegválasztási és más vonatkozásainak 
ismertetése (például a tervezés, a műszaki 
kapacitás, a méret és a kiterjedés 
vonatkozásában) a környezetre a legkisebb 
hatást gyakorló alternatíva 
megjelölésével, valamint a környezeti 
hatások figyelembevétele mellett a 
választást alátámasztó legfontosabb okok 
felsorolásával.

2. A projektgazda által reálisnak ítélt
alternatívák műszaki, helymegválasztási és 
más vonatkozásainak ismertetése (például 
a tervezés, a műszaki kapacitás, a méret és 
a kiterjedés vonatkozásában), valamint a 
környezeti hatások figyelembevétele 
mellett a választást alátámasztó 
legfontosabb okok felsorolásával.

Or. de
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Módosítás 557
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A figyelembe vett alternatívák műszaki, 
helymegválasztási és más vonatkozásainak 
ismertetése (például a tervezés, a műszaki 
kapacitás, a méret és a kiterjedés 
vonatkozásában) a környezetre a legkisebb 
hatást gyakorló alternatíva 
megjelölésével, valamint a környezeti 
hatások figyelembevétele mellett a 
választást alátámasztó legfontosabb okok 
felsorolásával.

2. A tervezett projekt szempontjából 
ésszerűen felmerülő alternatívák, például 
a figyelembe vett alternatívák műszaki, 
helymegválasztási és más vonatkozásainak 
ismertetése (például a tervezés, a műszaki 
kapacitás, a méret és a kiterjedés 
vonatkozásában), valamint a környezeti 
hatások figyelembevétele mellett a 
választást alátámasztó legfontosabb okok 
felsorolásával.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek meg kellene erősítenie, hogy csak a projekt sajátosságai szempontjából 
releváns, ésszerű alternatívákat kell ismertetni. Nem szabad olyan kötelezettséget előírni, 
hogy a környezetre a legkisebb hatást gyakorló alternatívát ismertetni kell.

Módosítás 558
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A figyelembe vett alternatívák műszaki, 
helymegválasztási és más vonatkozásainak 
ismertetése (például a tervezés, a műszaki 
kapacitás, a méret és a kiterjedés 
vonatkozásában) a környezetre a legkisebb 
hatást gyakorló alternatíva megjelölésével, 
valamint a környezeti hatások 

2. A figyelembe vett releváns alternatívák 
műszaki, helymegválasztási és más 
vonatkozásainak ismertetése (például a 
tervezés, a műszaki kapacitás, a méret és a 
kiterjedés vonatkozásában) a környezetre a 
legkisebb hatást gyakorló alternatíva 
megjelölésével, valamint a környezeti 
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figyelembevétele mellett a választást 
alátámasztó legfontosabb okok 
felsorolásával.

hatások figyelembevétele mellett a 
választást alátámasztó legfontosabb okok 
felsorolásával.

Or. en

Módosítás 559
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Leírás a környezet meglévő állapotának 
releváns aspektusairól és azok 
valószínűsíthető időbeli alakulásáról a 
projekt végrehajtása nélkül 
(alapforgatókönyv). Ennek a leírásnak ki 
kell terjednie az esetleg már fennálló, a 
projekt szempontjából releváns környezeti 
problémákra, köztük különösen azokra, 
amelyek környezeti szempontból fontos 
területeket és természeti erőforrások 
igénybevételét érintik.

3. Leírás a környezet meglévő állapotának 
releváns aspektusairól.

Or. fr

Indokolás

A forgatókönyv kidolgozása különösen nehéz azon létesítmények esetében, amelyek 
tekintetében az eljárások folyamatosan változnak.

Módosítás 560
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 3 bekezdés



AM\937207HU.doc 59/79 PE510.872v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Leírás a környezet meglévő állapotának 
releváns aspektusairól és azok 
valószínűsíthető időbeli alakulásáról a 
projekt végrehajtása nélkül 
(alapforgatókönyv). Ennek a leírásnak ki 
kell terjednie az esetleg már fennálló, a 
projekt szempontjából releváns környezeti 
problémákra, köztük különösen azokra, 
amelyek környezeti szempontból fontos 
területeket és természeti erőforrások 
igénybevételét érintik.

3. Leírás a környezet meglévő állapotának 
releváns aspektusairól. Ennek a leírásnak 
ki kell terjednie az esetleg már fennálló, a 
projekt szempontjából releváns környezeti 
problémákra, köztük különösen azokra, 
amelyek környezeti szempontból fontos 
területeket és természeti erőforrások 
igénybevételét érintik.

Or. de

Indokolás

Az alapforgatókönyv bemutatásának követelményként való előírása nem indokolt. A 
környezeti hatásvizsgálat célja csak a fennálló környezeti állapotra gyakorolt hatások
vizsgálata. Az ilyenfajta vizsgálat keretfeltételei sem világosak.

Módosítás 561
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Leírás a környezet meglévő állapotának 
releváns aspektusairól és azok 
valószínűsíthető időbeli alakulásáról a 
projekt végrehajtása nélkül 
(alapforgatókönyv). Ennek a leírásnak ki 
kell terjednie az esetleg már fennálló, a 
projekt szempontjából releváns környezeti 
problémákra, köztük különösen azokra, 
amelyek környezeti szempontból fontos 
területeket és természeti erőforrások 
igénybevételét érintik.

3. Leírás a környezet meglévő állapotának 
releváns aspektusairól a projekt 
végrehajtása előtt (alapforgatókönyv). 
Ennek a leírásnak ki kell terjednie az 
esetleg már fennálló, a projekt 
szempontjából releváns környezeti 
problémákra, köztük különösen azokra, 
amelyek környezeti szempontból fontos 
területeket és természeti erőforrások 
igénybevételét érintik.

Or. en
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Indokolás

Az alapforgatókönyvet referenciapontnak kell tekinteni a projekt hatásának értékeléséhez, 
amely leírja a környezet állapotát egy projekt végrehajtása előtt és a projekt megszűnése 
után, és összehasonlítja a két állapotot abból a célból, hogy megfelelően felmérje az adott 
projekt környezetre gyakorolt tényleges hatásait, köztük a hatások mérséklésére irányuló 
intézkedésekét is, a projekt élettartama alatt és végén.

Módosítás 562
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Leírás a környezet meglévő állapotának 
releváns aspektusairól és azok 
valószínűsíthető időbeli alakulásáról a 
projekt végrehajtása nélkül 
(alapforgatókönyv). Ennek a leírásnak ki 
kell terjednie az esetleg már fennálló, a 
projekt szempontjából releváns környezeti 
problémákra, köztük különösen azokra, 
amelyek környezeti szempontból fontos 
területeket és természeti erőforrások 
igénybevételét érintik.

3. Leírás a környezet meglévő állapotának 
releváns aspektusairól a projekt 
végrehajtása előtt, és azok valószínűsíthető 
időbeli alakulásáról a végrehajtás nélkül 
(alapforgatókönyv). Ennek a leírásnak ki 
kell terjednie az esetleg már fennálló, a 
projekt szempontjából releváns környezeti 
problémákra, köztük különösen azokra, 
amelyek környezeti szempontból fontos 
területeket és természeti erőforrások 
igénybevételét érintik.

Or. en

Módosítás 563
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Leírás a környezet meglévő állapotának 
releváns aspektusairól és azok 

3. Leírás a környezet meglévő állapotának 
releváns aspektusairól és azok 
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valószínűsíthető időbeli alakulásáról a 
projekt végrehajtása nélkül 
(alapforgatókönyv). Ennek a leírásnak ki 
kell terjednie az esetleg már fennálló, a 
projekt szempontjából releváns környezeti 
problémákra, köztük különösen azokra, 
amelyek környezeti szempontból fontos 
területeket és természeti erőforrások 
igénybevételét érintik.

valószínűsíthető időbeli alakulásáról a 
projekt végrehajtása nélkül 
(alapforgatókönyv). Ennek a leírásnak ki 
kell terjednie az esetleg már fennálló, a 
projekt szempontjából releváns környezeti 
problémákra, köztük azokra, amelyek 
környezeti szempontból fontos területeket 
és természeti erőforrások igénybevételét 
érintik.

Or. en

Módosítás 564
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A környezet azon aspektusainak 
ismertetése, amelyekre a javasolt projekt 
valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást 
fog kifejteni, ideértve különösen a 
népességet, az emberi egészséget, az állat-
és a növényvilágot, a biológiai 
sokféleséget, a nyújtott ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, a földterületeket 
(területelvonás), a talajt (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizeket (minőség és mennyiség), a levegőt, 
az időjárási viszonyokat, az 
éghajlatváltozást (üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is, mérséklő hatás, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás szempontjából 
releváns hatások, amennyiben a projekt 
figyelembe veszi az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó kockázatokat), az anyagi 
javakat, a kulturális örökséget, beleértve az 
építészeti és a régészeti örökséget is, 

4. A környezet azon aspektusainak 
ismertetése, amelyekre a javasolt projekt 
valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást 
fog kifejteni, ideértve különösen a 
népességet, az emberi egészséget, az állat-
és a növényvilágot, a biológiai 
sokféleséget, a földterületeket 
(területelvonás), a talajt (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizeket (minőség és mennyiség), a levegőt, 
az időjárási viszonyokat, az anyagi javakat, 
a kulturális örökséget, beleértve az 
építészeti és a régészeti örökséget is, 
valamint a tájat; az ismertetésnek ki kell 
terjednie a felsorolt tényezők közötti 
kölcsönhatásokra, valamint a felsorolt 
tényezőknek a természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére is.
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valamint a tájat; az ismertetésnek ki kell 
terjednie a felsorolt tényezők közötti 
kölcsönhatásokra, valamint a felsorolt 
tényezőknek a természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére is.

Or. de

Módosítás 565
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A környezet azon aspektusainak
ismertetése, amelyekre a javasolt projekt 
valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást 
fog kifejteni, ideértve különösen a 
népességet, az emberi egészséget, az állat-
és a növényvilágot, a biológiai 
sokféleséget, a nyújtott ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, a földterületeket 
(területelvonás), a talajt (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizeket (minőség és mennyiség), a levegőt, 
az időjárási viszonyokat, az 
éghajlatváltozást (üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is, mérséklő hatás, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás szempontjából 
releváns hatások, amennyiben a projekt 
figyelembe veszi az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó kockázatokat), az anyagi 
javakat, a kulturális örökséget, beleértve az 
építészeti és a régészeti örökséget is, 
valamint a tájat; az ismertetésnek ki kell 

4. A környezet azon tényezőinek
ismertetése, amelyekre a javasolt projekt 
valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást 
fog kifejteni, ideértve különösen a 
népességet, az emberi egészséget, az állat-
és a növényvilágot, a biológiai 
sokféleséget, a földterületeket 
(területelvonás), a talajt (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizeket (minőség és mennyiség), a levegőt 
(kibocsátások és levegőminőség), az 
időjárási viszonyokat, az éghajlatváltozást 
(üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, 
beleértve a területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is, mérséklő hatás, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás szempontjából 
releváns hatások, amennyiben a projekt 
figyelembe veszi az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó kockázatokat), az anyagi 
javakat, a kulturális örökséget, beleértve az 
építészeti és a régészeti örökséget is, 
valamint a tájat. Ezen ismertetésnek a 
felsorolt tényezők közötti kölcsönhatásokra 
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terjednie a felsorolt tényezők közötti
kölcsönhatásokra, valamint a felsorolt 
tényezőknek a természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére is.

is ki kell terjednie.

Or. en

Indokolás

Az „aspektusok” szó helyett a „tényezőket” használjuk, így a szöveg összhangba kerül a 3. 
cikkel. Elegendő a biológiai sokféleségre gyakorolt hatások értékelése. A természetes és az 
emberi tevékenységből fakadó katasztrófakockázatok túlmutatnak a környezeti 
hatásvizsgálaton.

Módosítás 566
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A környezet azon aspektusainak 
ismertetése, amelyekre a javasolt projekt 
valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást 
fog kifejteni, ideértve különösen a 
népességet, az emberi egészséget, az állat-
és a növényvilágot, a biológiai 
sokféleséget, a nyújtott ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, a földterületeket 
(területelvonás), a talajt (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizeket (minőség és mennyiség), a levegőt, 
az időjárási viszonyokat, az 
éghajlatváltozást (üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is, mérséklő hatás, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás szempontjából 

4. A környezet azon aspektusainak 
ismertetése, amelyekre a javasolt projekt 
valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást 
fog kifejteni, ideértve különösen a 
népességet, az emberi egészséget, az állat-
és a növényvilágot, a biológiai 
sokféleséget, a földterületeket 
(területelvonás), a talajt (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizeket (minőség és mennyiség), a levegőt, 
az időjárási viszonyokat, az 
éghajlatváltozást (üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is, mérséklő hatás, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás szempontjából 
releváns hatások, amennyiben a projekt 
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releváns hatások, amennyiben a projekt 
figyelembe veszi az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó kockázatokat), az anyagi 
javakat, a kulturális örökséget, beleértve az 
építészeti és a régészeti örökséget is, 
valamint a tájat; az ismertetésnek ki kell 
terjednie a felsorolt tényezők közötti 
kölcsönhatásokra, valamint a felsorolt 
tényezőknek a természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére is.

figyelembe veszi az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó kockázatokat), az anyagi 
javakat, a kulturális örökséget, beleértve az 
építészeti és a régészeti örökséget is, 
valamint a tájat; az ismertetésnek ki kell 
terjednie a felsorolt tényezők közötti 
kölcsönhatásokra, valamint a felsorolt 
tényezőknek a természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére is.

Or. en

Módosítás 567
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A környezet azon aspektusainak 
ismertetése, amelyekre a javasolt projekt 
valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást 
fog kifejteni, ideértve különösen a 
népességet, az emberi egészséget, az állat-
és a növényvilágot, a biológiai 
sokféleséget, a nyújtott ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, a földterületeket 
(területelvonás), a talajt (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizeket (minőség és mennyiség), a levegőt, 
az időjárási viszonyokat, az 
éghajlatváltozást (üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is, mérséklő hatás, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás szempontjából 
releváns hatások, amennyiben a projekt 

4. A környezet azon aspektusainak 
ismertetése, amelyekre a javasolt projekt 
valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást 
fog kifejteni, ideértve különösen a 
népességet, az emberi egészséget, az állat-
és a növényvilágot, a biológiai 
sokféleséget, a nyújtott ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, a földterületeket 
(területelvonás), a talajt (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizeket (minőség és mennyiség), a levegőt, 
az időjárási viszonyokat, az 
éghajlatváltozást (üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is), az anyagi javakat, a kulturális 
örökséget, beleértve az építészeti és a 
régészeti örökséget is, valamint a tájat; az 
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figyelembe veszi az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó kockázatokat), az anyagi 
javakat, a kulturális örökséget, beleértve az 
építészeti és a régészeti örökséget is, 
valamint a tájat; az ismertetésnek ki kell 
terjednie a felsorolt tényezők közötti 
kölcsönhatásokra, valamint a felsorolt 
tényezőknek a természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére is.

ismertetésnek ki kell terjednie a felsorolt 
tényezők közötti kölcsönhatásokra, 
valamint a felsorolt tényezőknek a 
természetes és az emberi tevékenységből 
fakadó katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére is.

Or. it

Módosítás 568
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A környezet azon aspektusainak 
ismertetése, amelyekre a javasolt projekt 
valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást 
fog kifejteni, ideértve különösen a 
népességet, az emberi egészséget, az állat-
és a növényvilágot, a biológiai 
sokféleséget, a nyújtott ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, a földterületeket 
(területelvonás), a talajt (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizeket (minőség és mennyiség), a levegőt, 
az időjárási viszonyokat, az 
éghajlatváltozást (üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is, mérséklő hatás, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás szempontjából 
releváns hatások, amennyiben a projekt 
figyelembe veszi az éghajlatváltozáshoz 

4. A környezet azon aspektusainak 
ismertetése, amelyekre a javasolt projekt 
valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást 
fog kifejteni, ideértve különösen a 
népességet, az emberi egészséget, az állat-
és a növényvilágot, a biológiai 
sokféleséget, a nyújtott ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, a földterületeket 
(területelvonás), a talajt (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizeket (minőség és mennyiség), a levegőt, 
az időjárási viszonyokat, az éghajlatot
(üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, 
beleértve a területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is, mérséklő hatás, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás szempontjából 
releváns hatások, amennyiben a projekt 
figyelembe veszi az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó kockázatokat), az anyagi 



PE510.872v01-00 66/79 AM\937207HU.doc

HU

kapcsolódó kockázatokat), az anyagi 
javakat, a kulturális örökséget, beleértve az 
építészeti és a régészeti örökséget is, 
valamint a tájat; az ismertetésnek ki kell 
terjednie a felsorolt tényezők közötti 
kölcsönhatásokra, valamint a felsorolt 
tényezőknek a természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére is.

javakat, a kulturális örökséget, beleértve az 
építészeti és a régészeti örökséget is, 
valamint a tájat; az ismertetésnek ki kell 
terjednie a felsorolt tényezők közötti 
kölcsönhatásokra, valamint a felsorolt 
tényezőknek a természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére is.

Or. pl

Módosítás 569
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tervezett projekt mindazon, a 
környezetre gyakorolt, valószínűsíthetően 
jelentős mértékű hatásainak ismertetése, 
amelyek egyebek mellett a következőkből 
erednek:

5. A tervezett projekt mindazon, a 
környezetre gyakorolt, valószínűsíthetően 
jelentős mértékű hatásainak ismertetése és 
értékelése, amelyek egyebek mellett a 
következőkből erednek:

Or. en

Indokolás

A tervezett projekt hatásainak értékelését a projektgazdának kell elvégeznie, és fel kell 
tüntetnie a környezetvédelmi jelentésben.

Módosítás 570
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természetes erőforrások, ezen belül 
különösen a földterületek, a talaj, a vizek, 
a biológiai sokféleséget megtestesítő 
élővilág és a nyújtott ökoszisztéma-
szogláltatások igénybevételéből, ezen 
erőforrások rendelkezésre állásának 
maximális figyelembevételével, a változó 
időjárási körülmények fényében is;

b) a megfelelő természeti erőforrások 
igénybevételéből.

Or. en

Módosítás 571
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természetes erőforrások, ezen belül 
különösen a földterületek, a talaj, a vizek, a 
biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág 
és a nyújtott ökoszisztéma-szogláltatások 
igénybevételéből, ezen erőforrások 
rendelkezésre állásának maximális 
figyelembevételével, a változó időjárási 
körülmények fényében is;

b) a természeti erőforrások, ezen belül 
különösen a földterületek, a talaj, a vizek 
és a biológiai sokféleséget megtestesítő 
élővilág igénybevételéből, ezen 
erőforrások fenntartható rendelkezésre 
állásának figyelembevételével;

Or. de

Módosítás 572
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természetes erőforrások, ezen belül 
különösen a földterületek, a talaj, a vizek, a 
biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág 
és a nyújtott ökoszisztéma-szogláltatások
igénybevételéből, ezen erőforrások 
rendelkezésre állásának maximális 
figyelembevételével, a változó időjárási 
körülmények fényében is;

b) a természeti erőforrások, ezen belül 
különösen a földterületek, a talaj, a vizek, 
az állat- és növényvilág, a biológiai 
sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevételéből, ezen erőforrások 
rendelkezésre állásának maximális 
figyelembevételével, a változó időjárási 
körülmények fényében is;

Or. en

Módosítás 573
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természetes erőforrások, ezen belül 
különösen a földterületek, a talaj, a vizek, a 
biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág 
és a nyújtott ökoszisztéma-szogláltatások
igénybevételéből, ezen erőforrások 
rendelkezésre állásának maximális 
figyelembevételével, a változó időjárási 
körülmények fényében is;

b) a természeti erőforrások, ezen belül 
különösen a földterületek, a talaj, a vizek, a 
biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevételéből, ezen erőforrások 
rendelkezésre állásának maximális 
figyelembevételével, a változó időjárási 
körülmények fényében is;

Or. en

Módosítás 574
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az emberi egészséggel, a kulturális 
örökséggel, a környezettel kapcsolatos 
(például balesetek vagy 
katasztrófahelyzetek miatti) 
kockázatokból;

d) az emberi egészséggel, a kulturális 
örökséggel, a környezettel kapcsolatos 
(például balesetek miatti) kockázatokból;

Or. en

Módosítás 575
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az emberi egészséggel, a kulturális 
örökséggel, a környezettel kapcsolatos 
(például balesetek vagy 
katasztrófahelyzetek miatti) 
kockázatokból;

d) az emberi egészséggel, a kulturális 
örökséggel, a környezettel kapcsolatos 
(például balesetek vagy 
katasztrófahelyzetek miatti, a 
projekttípusra indokoltan jellemzőnek 
tekintett) kockázatokból;

Or. de

Módosítás 576
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a hatások és más projektek és 
tevékenységek hatásai közötti 
kölcsönhatásokból;

törölve
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Or. en

Módosítás 577
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a hatások és más projektek és 
tevékenységek hatásai közötti 
kölcsönhatásokból;

e) a hatásoknak más projektek hatásaival 
való kölcsönhatásából, amelyekre 
engedélyt adtak ki, amennyiben a 
valószínűsíthetően érintett földrajzi 
területen valósulnak meg, de még nem 
épültek meg, illetve nem üzemelnek, 
anélkül továbbá, hogy a projekttel 
kapcsolatos meglévő vagy nyilvánosan 
hozzáférhető információkon kívül más 
információk figyelembevétele is kötelező 
lenne;

Or. en

Indokolás

Nem ésszerű túlmenni a projekt más olyan projektekkel való kölcsönhatásán, amelyekre 
engedélyt adtak ki, és olyan földrajzi területen valósulnak meg, amely valószínűsíthetően 
érintett, és még nem épültek meg, illetve nem üzemelnek. Az ilyen projektekkel kapcsolatban 
meglévő vagy nyilvánosan hozzáférhető információkon kívül egyéb információk 
figyelembevétele nem kötelező.

Módosítás 578
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a hatások és más projektek és e) a hatások és más projektek hatásai 
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tevékenységek hatásai közötti 
kölcsönhatásokból;

közötti kölcsönhatásokból;

Or. fr

Indokolás

A „tevékenységek” kifejezés igen tág és nehezen körülírható területet fed le.

Módosítás 579
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásából, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységből származó kibocsátásokat 
is;

f) az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásából;

Or. en

Módosítás 580
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a hidromorfológiai változásokból. h) adott esetben a hidromorfológiai 
változásokból.

Or. en
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Indokolás

A hidromorfológiai változások nem minden projekt esetében relevánsak.

Módosítás 581
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A valószínűsíthetően jelentős mértékű 
hatások ismertetésének ki kell terjednie a 
projekt valamennyi közvetlen és közvetett, 
másodlagos, kölcsönhatásban jelentkező, 
országhatárokon átterjedő, rövid, közép-
és hosszú távú, tartós és átmeneti, kedvező 
és kedvezőtlen hatására. Az ismertetésnek 
figyelembe kell vennie az Európai Unió és 
a tagállamok szintjén megállapított, a 
projekt szempontjából releváns 
környezetvédelmi célkitűzéseket.

törölve

Or. en

Indokolás

A követelmények nem reálisak, mivel teljesítésük nem határozható meg egyértelműen.

Módosítás 582
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A valószínűsíthetően jelentős mértékű 
hatások ismertetésének ki kell terjednie a 
projekt valamennyi közvetlen és közvetett, 

A valószínűsíthetően jelentős mértékű 
hatások ismertetésének ki kell terjednie a 
projekt valamennyi közvetlen és –
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másodlagos, kölcsönhatásban jelentkező, 
országhatárokon átterjedő, rövid, közép- és 
hosszú távú, tartós és átmeneti, kedvező és 
kedvezőtlen hatására. Az ismertetésnek 
figyelembe kell vennie az Európai Unió és 
a tagállamok szintjén megállapított, a 
projekt szempontjából releváns 
környezetvédelmi célkitűzéseket.

amennyiben megvalósítható és indokolt –
közvetett, másodlagos, kölcsönhatásban 
jelentkező, országhatárokon átterjedő, 
rövid, közép- és hosszú távú, tartós és 
átmeneti, kedvező és kedvezőtlen hatására. 
Az ismertetésnek figyelembe kell vennie az 
Európai Unió és a tagállamok szintjén 
megállapított, a projekt szempontjából 
releváns környezetvédelmi célkitűzéseket.

Or. en

Módosítás 583
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az 5. pont szerinti környezeti hatások 
megállapítása céljából alkalmazott 
előrejelzési módszerek ismertetése, 
valamint a legfontosabb bizonytalansági 
tényezők és ezek hatásbecslésre és a 
legkedvezőbb alternatíva kiválasztására 
kifejtett hatásainak bemutatása.

6. Az 5. pont szerinti környezeti hatások 
megállapítása céljából alkalmazott 
előrejelzési módszerek ismertetése, 
valamint a legfontosabb bizonytalansági 
tényezők bemutatása. E leírást tartalmazza 
továbbá azon nehézségek (műszaki vagy 
hozzáértésbeli hiányosságok) esetleges 
jelzését, amelyekkel a projektgazda az 
előírt információk összegyűjtése során 
szembesült, a rendelkezésre bocsátott 
ismertetések és leírások elkészítése során 
felhasznált források megjelölését.

Or. fr

Indokolás

Félő, hogy az alkalmazott módszerekkel kapcsolatos bizonytalansági tényezőknek a projekt 
vizsgálatára és kiválasztására gyakorolt hatásának bemutatása csak tovább fokozza a 
jogvitát. Ugyanis hagyományosan a hatásvizsgálat e része lehetővé teszi a projektgazdák 
számára, hogy magyarázatot adjanak azokra a nehézségekre, amelyekkel a projektjükkel 
kapcsolatos környezeti hatástanulmány elkészítése során szembesültek, míg a javasolt 
szövegezés ezt kétségbe vonja.
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Módosítás 584
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az 5. pont szerinti környezeti hatások 
megállapítása céljából alkalmazott 
előrejelzési módszerek ismertetése, 
valamint a legfontosabb bizonytalansági 
tényezők és ezek hatásbecslésre és a 
legkedvezőbb alternatíva kiválasztására
kifejtett hatásainak bemutatása.

6. Az 5. pont szerinti környezeti hatások 
megállapítása céljából alkalmazott 
előrejelzési módszerek ismertetése, 
valamint a legfontosabb bizonytalansági 
tényezők és ezek hatásbecslésre kifejtett 
hatásainak bemutatása.

Or. en

Módosítás 585
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az 5. pont szerinti jelentős káros 
környezeti következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedések 
ismertetése, valamint az esetleg javasolt 
monitoringtevékenység bemutatása, 
beleértve a projekt végrehajtását követően 
a környezetre gyakorolt káros hatásokra 
vonatkozóan elvégzendő elemzések 
előkészítését is. Az ismertetésnek el kell 
magyaráznia, hogy a tervezett intézkedések 
milyen mértékben csökkentik vagy 
ellentételezik a jelentős káros 
következményeket, és mind az építés, mind 

7. Elsősorban az 5. pont szerinti jelentős 
káros környezeti következmények 
elkerülése, csökkentése és – végső esetben
– ellentételezése érdekében tervezett 
intézkedések ismertetése, valamint az 
esetleg javasolt monitoringtevékenység 
bemutatása, beleértve a projekt 
végrehajtását követően a környezetre 
gyakorolt káros hatásokra vonatkozóan 
elvégzendő elemzések előkészítését is. Az 
ismertetésnek el kell magyaráznia, hogy a 
tervezett intézkedések milyen mértékben 
csökkentik vagy ellentételezik a jelentős 
káros következményeket, és mind az 
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az üzemeltetés tartamára ki kell terjednie. építés, mind az üzemeltetés tartamára ki 
kell terjednie.

Or. en

Módosítás 586
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az 5. pont szerinti jelentős káros 
környezeti következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedések 
ismertetése, valamint az esetleg javasolt 
monitoringtevékenység bemutatása, 
beleértve a projekt végrehajtását követően 
a környezetre gyakorolt káros hatásokra 
vonatkozóan elvégzendő elemzések 
előkészítését is. Az ismertetésnek el kell 
magyaráznia, hogy a tervezett intézkedések 
milyen mértékben csökkentik vagy 
ellentételezik a jelentős káros 
következményeket, és mind az építés, mind 
az üzemeltetés tartamára ki kell terjednie.

7. Az 5. pont szerinti jelentős káros 
környezeti következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedések 
ismertetése, valamint az esetleg javasolt 
monitoringtevékenység bemutatása. Az 
ismertetésnek el kell magyaráznia, hogy a 
tervezett intézkedések milyen mértékben 
csökkentik vagy ellentételezik a jelentős 
káros következményeket, és mind az 
építés, mind az üzemeltetés tartamára ki 
kell terjednie.

Or. en

Indokolás

A projekt befejezése utáni elemzés nem ésszerű.

Módosítás 587
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az 5. pont szerinti jelentős káros 
környezeti következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedések 
ismertetése, valamint az esetleg javasolt 
monitoringtevékenység bemutatása, 
beleértve a projekt végrehajtását követően 
a környezetre gyakorolt káros hatásokra 
vonatkozóan elvégzendő elemzések 
előkészítését is. Az ismertetésnek el kell 
magyaráznia, hogy a tervezett intézkedések 
milyen mértékben csökkentik vagy 
ellentételezik a jelentős káros 
következményeket, és mind az építés, mind 
az üzemeltetés tartamára ki kell terjednie.

7. Az 5. pont szerinti jelentős káros 
környezeti következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedések 
ismertetése, valamint az esetleg javasolt 
monitoringtevékenység bemutatása, 
beleértve a projekt végrehajtását követően 
a környezetre gyakorolt káros hatásokra 
vonatkozóan elvégzendő elemzések 
előkészítését is. Az ismertetésnek el kell 
magyaráznia, hogy a tervezett intézkedések 
milyen mértékben kerülik el, csökkentik 
vagy ellentételezik a jelentős káros 
következményeket, és mind az építés, mind 
az üzemeltetés tartamára, mind pedig a 
természetes és az emberi tevékenységből 
fakadó, indokoltan a projekttípusra 
jellemzőnek tartott projektspecifikus 
katasztrófakockázatokra ki kell terjednie.

Or. de

Módosítás 588
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Azon természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatok és baleseti 
kockázatok elemzése, amelyekkel szemben 
a projekt sérülékeny lehet, valamint az 
ilyen jellegű kockázatok megelőzése, 
illetve a veszélyhelyzetekre való 
felkészülés és reagálás érdekében (például 
a módosított 96/82/EK irányelv alapján) 
esetleg tervezett intézkedések bemutatása.

törölve
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Or. de

Módosítás 589
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Azon természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatok és baleseti 
kockázatok elemzése, amelyekkel szemben 
a projekt sérülékeny lehet, valamint az 
ilyen jellegű kockázatok megelőzése, 
illetve a veszélyhelyzetekre való 
felkészülés és reagálás érdekében (például 
a módosított 96/82/EK irányelv alapján) 
esetleg tervezett intézkedések bemutatása.

törölve

Or. en

Indokolás

Megismétli a Seveso III. irányelvet.

Módosítás 590
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Azon természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatok és baleseti 
kockázatok elemzése, amelyekkel szemben 
a projekt sérülékeny lehet, valamint az 
ilyen jellegű kockázatok megelőzése, 

8. Azon baleseti kockázatok elemzése, 
amelyekkel szemben a projekt sérülékeny 
lehet, valamint az ilyen jellegű kockázatok 
megelőzése, illetve a veszélyhelyzetekre 
való felkészülés és reagálás érdekében 
esetleg tervezett intézkedések bemutatása.
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illetve a veszélyhelyzetekre való 
felkészülés és reagálás érdekében (például 
a módosított 96/82/EK irányelv alapján)
esetleg tervezett intézkedések bemutatása.

Amennyiben a hatályos uniós 
jogszabályok vagy nemzetközi 
egyezmények kérik, a természetes és az 
emberi tevékenységből fakadó, 
valószínűsíthető katasztrófakockázatok 
elemzését is fel kell tüntetni az 
elemzésben.

Or. en

Indokolás

Semmi értelme ezt a követelményt az irányelv hatálya alá tartozó összes projektre alkalmazni, 
mivel számos projektre túl nagy terhet róna. A katasztrófakockázatnak kitett és katasztrófával 
szemben sérülékeny projektekre vagy más uniós jogszabályok, vagy nemzetközi egyezmények 
úgyis vonatkoznak.

Módosítás 591
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Azon nehézségek (műszaki vagy 
hozzáértésbeli hiányosságok) esetleges 
jelzése, amelyekkel a projektgazda az 
előírt információk összegyűjtése során 
szembesült, a rendelkezésre bocsátott 
ismertetések és leírások elkészítése során 
felhasznált források megjelölése, valamint 
a legfontosabb bizonytalansági tényezők 
és ezek hatásbecslésre és a legkedvezőbb 
alternatíva kiválasztására kifejtett 
hatásainak bemutatása.

törölve

Or. fr

Indokolás

Félő, hogy az alkalmazott módszerekkel kapcsolatos bizonytalansági tényezőknek a projekt 
vizsgálatára és kiválasztására gyakorolt hatásának bemutatása csak tovább fokozza a 
jogvitát. Ugyanis hagyományosan a hatásvizsgálat e része lehetővé teszi a projektgazdák 
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számára, hogy magyarázatot adjanak azokra a nehézségekre, amelyekkel a projektjükkel 
kapcsolatos környezeti hatástanulmány elkészítése során szembesültek, míg a javasolt 
szövegezés ezt kétségbe vonja.


