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(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2011/92/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról 
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0628),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0367/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. február 13-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának ...-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Petíciós Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tapasztalatok megmutatták, hogy a 
polgári lakosságot fenyegető

(13) A tapasztalatok megmutatták, hogy a 
polgári lakosságot fenyegető

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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veszélyhelyzetekben a 2011/92/EU irányelv 
rendelkezéseinek tiszteletben tartása káros 
következményekkel járhat, ezért a 
tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy
a megfelelő esetekben az irányelv 
alkalmazásától eltekintsenek.

veszélyhelyzetekre adott válaszokban a 
2011/92/EU irányelv rendelkezéseinek 
tiszteletben tartása káros 
következményekkel járhat, ezért a 
tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy
meghatározott esetekben az irányelv 
alkalmazásától eltekintsenek olyan 
projektek vonatkozásában, amelyek 
egyetlen célja az ilyen vészhelyzetekben az 
emberi élet és a környezet természetes és 
az emberi tevékenységből fakadó károkkal 
szembeni védelme;

Or. it

Indokolás

El kell kerülni a KHV-irányelvtől való indokolatlan eltérést, amelyet a múltban néhány 
tagállam gyakran megtett. A javasolt megfogalmazás célja a vészhelyzetek pontosítása és 
körülírása, amelynek alapján a tagállamok el tudják dönteni, hogy meghatározott projektek 
esetében, amelyek kizárólag arra irányulnak, hogy választ adjanak a polgári lakosságot 
súlyosan veszélyeztető vészhelyzetekre, végezzenek-e környezeti hatásvizsgálatot.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A tapasztalatok megmutatták, hogy 
pontos szabályokat kell bevezetni a 
környezeti hatásvizsgálatra kötelezett 
projekt projektgazdája és a 2011/92/EU 
irányelv 1. cikke (2) bekezdésének f) 
pontjában meghatározott, hatáskörrel 
rendelkező hatóságok között esetleg 
kialakuló összeférhetetlenség elkerülése 
érdekében. A hatáskörrel rendelkező 
hatóságok különösen nem lehetnek 
egyben projektgazdák, valamint 
semminemű függőségi, kapcsolati vagy 
alárendelt viszonyban nem állhatnak a 
projektgazdával. Ugyanez okból kifolyólag 
elő kell írni, hogy a 2011/92/EU irányelv
értelmében hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak kinevezett hatóság nem 
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töltheti be ezt a feladatkört olyan, 
környezeti hatásvizsgálatra kötelezett 
projektek esetében, amelyeknek ő maga a 
projektgazdája.

Or. it

Indokolás

A tapasztalatok néhány tagállamban azt mutatják, hogy pontos szabályokat kell bevezetni a 
súlyos problémát jelentő összeférhetetlenség megakadályozása végett, hogy biztosítani 
lehessen a környezeti hatásvizsgálat célkitűzéseinek tényleges elérését: a környezeti 
hatásvizsgálat elvégzésével megbízott, hatáskörrel rendelkező hatóságok semmi esetben sem 
lehetnek ők maguk a projektgazdák, illetve nem állhatnak függőségi vagy alárendelt 
viszonyban a projektgazdával.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A javasolt projekthez fűzött lehetséges ésszerű alternatívák értékelésének az a célja, hogy 
lehetővé váljon egy információkon alapuló összehasonlító választás a fenntarthatóbb és a 
környezetre kevesebb hatással levő alternatíváról.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Intézkedéseket kell hozni annak 
biztosítására, hogy a környezetvédelmi 
jelentésekben a 2011/92/EU irányelv IV. 
mellékletének megfelelően megadott 
adatok és információk teljesek és kellő 
minőségűek legyenek. A vizsgálatok 
felesleges megismétlésének elkerülése 
céljából a tagállamoknak figyelembe kell 
venniük, hogy a környezeti tárgyú 
vizsgálatok különböző szinteken, illetve 
különböző eszközökkel végezhetők el.

(19) Intézkedéseket kell hozni annak 
biztosítására, hogy a környezetvédelmi 
jelentésekben a 2011/92/EU irányelv IV. 
mellékletének megfelelően megadott 
adatok és információk teljesek és kellő 
minőségűek legyenek.

Or. it

Indokolás

El kell kerülni azt a lehetőséget, hogy a projektgazda kihagyja a környezetvédelmi jelentésből 
a javasolt projekt lehetséges alternatíváinak kötelező belefoglalását pusztán azon érv alapján, 
hogy az alternatívákat a tervezéskor kellett volna mérlegelni.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Biztosítani kell, hogy a 
környezetvédelmi jelentéseket elbíráló 
szakértők szakképesítésüknek és 
tapasztalatuknak köszönhetően szükséges 
szakismerettel bírjanak a 2011/92/EU 
irányelvben körülírt feladatok 
tudományos tárgyilagossággal, valamint a 
projektgazdától és a hatáskörrel 
rendelkező hatóságoktól való teljes 
függetlenség mellett történő elvégzéséhez.

Or. it
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Indokolás

A környezeti hatásvizsgálatok minőségének biztosítása érdekében alapvetően fontos, hogy a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok által megbízott szakértők a környezetvédelmi jelentésben 
található információkat teljes függetlenség mellett ellenőrizhessék. Az ellenőrzésnek 
tudományos tárgyilagossággal, bármilyen beavatkozástól vagy ráhatástól mentesen kell 
folynia.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A projektekkel összefüggő építési és 
üzemeltetési tevékenységhez társuló 
jelentős környezeti hatások nyomon 
követésére vonatkozóan olyan közös 
minimumkövetelményeket kell 
meghatározni, amelyek biztosítják, hogy 
minden tagállamban azonos megközelítés 
érvényesüljön, valamint hogy a kárenyhítő 
és a kiegyenlítő intézkedések végrehajtása 
után egyetlen hatás se lépje túl az 
előzetesen előre jelzett mértéket. Ez a 
nyomon követés nem ismételheti és nem 
lépheti túl a más uniós jogi aktusokban 
előírt nyomonkövetési tevékenységeket.

(21) A projektekkel összefüggő kivitelezési
és üzemeltetési tevékenységhez társuló 
jelentős környezeti hatások nyomon 
követésére vonatkozóan olyan közös 
minimumkövetelményeket kell 
meghatározni, amelyek biztosítják, hogy 
minden tagállamban azonos megközelítés 
érvényesüljön, valamint hogy a kárenyhítő 
és a kiegyenlítő intézkedések végrehajtása 
után egyetlen hatás se lépje túl az 
előzetesen előre jelzett mértéket. Ez a 
nyomon követés nem ismételheti és nem 
lépheti túl a más uniós jogi aktusokban 
előírt nyomonkövetési tevékenységeket. 
Amennyiben a figyelemmel kísérés 
eredményei előre nem látott negatív 
hatásokra utalnak, további kárenyhítő 
és/vagy kiegyenlítő intézkedések 
formájában megfelelő korrekciós 
intézkedést kell tenni e hatások orvosolása 
érdekében.

Or. it

Indokolás

A környezeti hatásvizsgálatról szóló új irányelvben (KHV-irányelv) rendkívül fontos a 
figyelemmel kísérés bevezetése. Annak elkerülése érdekében, hogy ez az új utólagos ellenőrzés 
ne önmagáért való legyen, meg kell állapítani, hogy amennyiben a tervezett kárenyhítő és 
kiegyenlítő intézkedések hatástalannak bizonyulnak, a projektgazdának további korrekciós 
lépéseket kell tennie az engedélyezett projekt esetleges előre nem látott negatív hatásainak 
orvosolására. 
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A jogbiztonság garantálása érdekében fontos a rendelkezésre álló idő egyértelmű 
meghatározása a környezetre gyakorolt hatás értékelésére irányuló eljárás valamennyi 
résztvevője számára. Ezért pontosítani kell, hogy csak kivételes esetekben lehet eltérni az 
előírt határidőktől.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A 2011/92/EU irányelv I. 
mellékletében a kőolaj és a földgáz 
vonatkozásában előírt termelési 
küszöbértékek nem veszik figyelembe a 
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nem hagyományos szénhidrogének 
gyakran változó és alacsonyabb termelési 
szintjének specifikusságát. Ebből 
következően a környezetre gyakorolt 
hatásuk ellenére az ilyen 
szénhidrogénekre vonatkozó projektek 
esetében nem kell kötelező környezeti 
hatásvizsgálatot végezni. Az 
elővigyázatosság elve alapján, és amint azt 
az Európai Parlament a palagáz és 
palaolaj kitermelésének környezetre 
gyakorolt hatásairól szóló 2012. november 
21-i állásfoglalásában 
(P7_TA(2012)0443) kérte, célszerű a 
geológiai jellemzőik alapján 
meghatározott nem hagyományos 
szénhidrogéneket (palagáz és palaolaj, 
tömött kőzetekben lévő földgáz [tight gas], 
szénrétegben található metán [coal bed 
methane]) felvenni a 2011/92/EU irányelv 
I. mellékletébe, függetlenül a kitermelt 
mennyiségtől, oly módon, hogy az ilyen 
szénhidrogénekre vonatkozó projektek 
esetében rendszeres környezeti 
hatásvizsgálatot végeznek.

Or. it

Indokolás

A jelenlegi irányelv nem számol a nem hagyományos szénhidrogének napi kitermelési 
mennyiségével, így környezetre gyakorolt hatásuk ellenére az ezzel kapcsolatos projektek 
esetében nem kötelező a környezeti hatásvizsgálat. Az elővigyázatosság elve alapján, és amint 
azt az Európai Parlament 2012. november 21-i állásfoglalásában kérte, javasoljuk a nem 
hagyományos szén-hidrogének (palaolaj és palagáz, és az első körben a „tight gas” majd a 
második körben a „coal bed methane”) felvételét az I. mellékletbe, hogy az azokkal 
kapcsolatos projektek esetében is rendszeres környezeti hatásvizsgálatot végezzenek.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az új rendelkezéseket azokra a 
projektekre is indokolt alkalmazni, 

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

amelyekre vonatkozóan az engedély iránti 
kérelmet az átültetési határidő előtt 
nyújtották be, de amelyek
környezetvédelmi jelentését eddig az 
időpontig nem nyújtották be.

Or. it

Indokolás

A jogbiztonság garantálása és a piaci szereplők túlzott megterhelésének elkerülése érdekében, 
amennyiben a környezeti hatásvizsgálat már előrehaladott állapotban van és már 
benyújtották a környezetvédelmi jelentést, célszerű előírni, hogy az eljárást a jelenleg 
hatályos szabályok szerint lehessen lezárni, anélkül, hogy újra kellene kezdeni az egészet az új 
szabályok alapján.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Annak érdekében, hogy a kiválasztási 
kritériumokat és a környezetvédelmi 
jelentésben megadandó információk körét 
hozzáigazíthassa a műszaki fejlődéshez és 
a szakmai gyakorlat fejlődéséhez, a 
Bizottságot az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke alapján fel kell 
hatalmazni arra, hogy a 2011/92/EU 
irányelv IIA., III. és IV. melléklete 
vonatkozásában jogi aktusokat fogadjon el. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten is – megfelelő 
konzultációkat folytasson.

(26) Annak érdekében, hogy a kiválasztási 
kritériumokat és a környezetvédelmi 
jelentésben megadandó információk körét 
hozzáigazíthassa a műszaki fejlődéshez és 
a szakmai gyakorlat fejlődéséhez, a 
Bizottságot az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke alapján fel kell 
hatalmazni arra, hogy a 2011/92/EU 
irányelv IIA., III. és IV. melléklete 
vonatkozásában jogi aktusokat fogadjon el. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten is – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
kidolgozása és szövegük megállapítása 
során a Bizottságnak biztosítania kell a 
releváns dokumentumok egyidejűleg, 
késedelem nélkül és megfelelő módon 
történő átadását az Európai Parlament és 
a Tanács részére. 

Or. it
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(Lásd a (27) preambulumbekezdéshez fűzött módosítást.)

Indokolás

Technikai módosítás annak érdekében, hogy a preambulumbekezdés megfogalmazása 
összhangban legyen a legfrissebb gyakorlattal.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A felhatalmazáson alapuló aktusok 
kidolgozása és szövegének megállapítása 
során a Bizottságnak biztosítania kell a 
releváns dokumentumok egyidejűleg, 
késedelem nélkül és megfelelő módon 
történő átadását az Európai Parlament és 
a Tanács részére. Mivel ezen irányelv 
célját:

törölve

Or. it

(Lásd a (26) preambulumbekezdéshez fűzött módosítást.)

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)
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vizsgálatot, valamint a határozatra 
vonatkozó információszolgáltatást 
magában foglaló, az 5–10. cikkel 
összhangban lévő folyamat.

Or. it

Indokolás

(A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a (2) bekezdés az alábbi 
meghatározással bővül:
„ga) »biológiai sokféleség«: különböző 
eredetű élő szervezetek változatossága, 
többek között minden állat- és növényfaj 
és azok élőhelye, valamint amelyek 
szárazföldi, tengeri és egyéb vízi ökológiai 
rendszerből és az ezekből álló ökológiai 
együttesekből származnak; ide sorolható a 
fajon belüli, valamint a fajok és az 
ökoszisztémák közötti sokféleség.” 

Or. it

Indokolás

Teljes mértékben támogatjuk az elvet, miszerint értékelni kell egy adott projekt biológiai 
sokféleségre kifejtett jelentős közvetlen és közvetett hatását. A jogi egyértelműség érdekében 
javasoljuk a biológiai sokféleség fogalmának meghatározását a biológiai sokféleségről szóló 
ENSZ-egyezmény 2. cikke alapján.
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Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

El kell kerülni a KHV-irányelvtől való indokolatlan eltérést, amelyet a múltban néhány 
tagállam gyakran gyakorolt. A javasolt megfogalmazás célja a vészhelyzetek pontosítása és 
körülírása, amelynek alapján a tagállamok el tudják dönteni, hogy meghatározott projektek 
esetében, amelyek kizárólag arra irányulnak, hogy választ adjanak a polgári lakosságot 
súlyosan veszélyeztető vészhelyzetekre, végezzenek-e környezeti hatásvizsgálatot. 

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
azokra a projektekre, amelyek részleteit 
egyedi nemzeti jogi aktus határozza meg, 
amennyiben a jogi aktus megalkotásának 
folyamata biztosítja ezen irányelv céljainak 

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

teljesülését, ideértve az 
információszolgáltatásra, az érintett 
nyilvánossággal való konzultációra és az 
igazságszolgáltatáshoz való jogra
vonatkozó célok teljesülését is. A 
tagállamok a XXX [Kiadóhivatal: beírandó 
ezen irányelv száma] irányelv 2. cikkének
(1) bekezdésében meghatározott naptól 
számítva kétévente tájékoztatják a 
Bizottságot azokról az esetekről, amelyekre 
ezt a rendelkezést alkalmazták.

Or. it

Indokolás

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló Århusi Egyezményt tiszteletben tartva a nyilvánossággal való konzultációt és a jogi 
eljárás kezdeményezésére való lehetőséget bele kell foglalni azoknak a projekteknek a KHV-
irányelv értelmében elvégzendő környezeti hatásvizsgálat alóli mentesítéséhez szükséges 
feltételek közé, amelyek részleteit egyedi nemzeti jogi aktus határozza meg.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a cikk a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A tagállamok kijelölik a hatáskörrel 
rendelkező hatóságot vagy hatóságokat, 
teljes függetlenséget biztosítva számukra a 
jelen irányelv értelmében rájuk ruházott 
feladatok elvégzése során. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy hatóságok 
kijelölése során különösen el kell kerülni 
mindennemű függőségi, kapcsolati vagy 
alárendelt viszonyt közöttük vagy tagjaik 
és a projektgazda között. Egy hatáskörrel 
rendelkező hatóság a jelen irányelv 
értelmében rá ruházott feladatokat nem 
végezheti el egy olyan projekt 
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vonatkozásában, amelynek ő maga a 
projektgazdája.”

Or. it

Indokolás

A tapasztalatok néhány tagállamban azt mutatják, hogy pontos szabályokat kell bevezetni a 
súlyos problémát jelentő összeférhetetlenség megakadályozása végett, hogy biztosítani 
lehessen a környezeti hatásvizsgálat célkitűzéseinek tényleges elérését: a környezeti 
hatásvizsgálat elvégzésével megbízott, hatáskörrel rendelkező hatóságok semmi esetben sem 
lehetnek ők maguk a projektgazdák, illetve nem állhatnak függőségi vagy alárendelt 
viszonyban a projektgazdával.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. it

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság együttműködik a 
tagállamokkal és biztosítja számukra a 
szükséges segítséget az e cikkben 
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meghatározott összehangolt vagy együttes 
eljárás meghatározásában és 
lefolytatásában. 

Or. it

Indokolás

A Bizottságnak minden szükséges segítséget meg kell adnia, hogy a tagállamok hatékonyan 
meg tudják szervezni az összehangolt vagy együttes eljárást.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. it

Indokolás

Az Århusi Egyezményt tiszteletben tartva a módosítás bevezeti az érintett nyilvánossággal 
való konzultációt mint első feltételt, amelyet a tagállamoknak be kell tartaniuk, ha úgy 
döntenek, hogy egy projektet teljesen vagy részben mentesítenek az ebben az irányelvben 
meghatározott rendelkezések hatálya alól.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a hatásvizsgálat megfelelő eljárását elkerülni szándékozók 
a leggyakrabban használt kiskapuhoz – a megállapított környezeti hatások látszólagos 
csökkentése érdekében a munkálatok szakaszokra bontásához – folyamodhassanak, a 
szövegben több helyen tételesen elő kell írni, hogy a projektet és hatásait mindenre 
kiterjedően és részletesen le kell írni. 
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Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A tapasztalat szerint a mélyen elhelyezkedő víztartó rétegek szennyezéstől való hatékony 
védelmezése szempontjából nem elegendő, ha a hatástanulmány csak a projektnek a talajra és 
a vizekre gyakorolt számottevő hatását méri fel. Ezért javasoljuk, hogy a szöveg egyértelműen 
jelölje meg az altalajt, mint a hatástanulmány során figyelembe veendő környezeti 
szempontot.  

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk –5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését a projektgazda 
által rendelkezésre bocsátott információk 
alapján, a más uniós jogi aktusok által a 
környezetre gyakorolt hatásokra 
vonatkozóan esetleg megkövetelt 
tanulmányok, előzetes ellenőrzések vagy 
vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével hozza meg. A (2) 
bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie 
kell a következő követelményeket:

(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését a projektgazda 
által rendelkezésre bocsátott információk 
alapján, az érintett lakosság és a helyi 
hatóságok esetleges megállapításainak 
figyelembevételével, más uniós jogi 
aktusok által a környezetre gyakorolt 
hatásokra vonatkozóan esetleg megkövetelt 
tanulmányok, előzetes ellenőrzések vagy 
vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével hozza meg. A (2) 
bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie 
kell a következő követelményeket:

Or. it
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Indokolás

Az Århusi Egyezménnyel összhangban az illetékes hatóságnak biztosítania kell a 
döntéshozatali folyamat átláthatóságát. Ezért az érintett lakosságot és a helyi hatóságokat az 
előzetes felméréstől, azaz a kezdetektől fogva be kell vonni. 

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a döntés szövegét a nyilvánosság elé kell 
tárni.

(A módosítás a magyar nyelvű szöveget 
nem érinti.)

Or. it

Indokolás

Az olasz nyelvű változatot érintő nyelvi kiigazítás.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – l albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától számított három 
hónapon belül hozza meg, amennyiben a 
projektgazda valamennyi szükséges 
információt benyújtotta. A tervezett projekt 
jellegére, összetettségére, helyére és 
méretére való tekintettel a hatáskörrel 
rendelkező hatóság ezt a határidőt három 
hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától számított három 
hónapon belül hozza meg, amennyiben a 
projektgazda valamennyi szükséges 
információt benyújtotta. A tervezett, 
projekt egészének jellegére, 
összetettségére, helyére és méretére való 
tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság 
ezt a határidőt kivételesen három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság írásban
tájékoztatja a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
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a határozat meghozatala mikorra várható. a határozat meghozatala mikorra várható, 
és a 6. cikk (2) bekezdésben meghatározott 
információkat a nyilvánosság elé tárja. 

Or. it

Indokolás

A határidők betartását jogi szempontból garantálni kell. A határidőt ezért csak kivételes 
esetben lehet három hónappal meghosszabbítani, és azt az eljárás átláthatóságának az Århusi 
Egyezménnyel összhangban történő biztosítása érdekében írásba kell foglalni.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más 
szinten, ideértve a tervezés szintjét is, 
illetőleg más vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire és a 
tervezett projekt lehetséges alternatíváira.
A környezetvédelmi jelentésnek a IV. 
melléklet részletes jegyzékében felsorolt 
információkat kell tartalmaznia.
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Or. it

Indokolás

A törlésre javasolt szöveg azt eredményezheti, hogy a javasolt projekt lehetséges alternatívái 
kimaradnak a környezetvédelmi jelentésből pusztán azért, mert a projektgazda esetleg azzal 
érvel, hogy az alternatívákat a tervezéskor kellett volna mérlegelni. Amint azt a KHV-irányelv 
alkalmazásáról és hatékonyságáról szóló 2009. július 23-i jelentés (COM(2009)0378) 3.2.2. 
pontjában maga a Bizottság is megfogalmazza, ez azt a kockázatot hordozza magában, hogy 
az eljárásnak ebben az igen fontos szakaszában kikerülik ezt a követelményt.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az alternatívák, ideértve a projekt 
végrehajtásának elmaradásából következő 
hatások (alapforgatókönyv) értékelését, 
lehetővé teszik, hogy az egyes javasolt 
megoldások összehasonlító elemzése révén 
megállapítható legyen, hogy melyik a 
legfenntarthatóbb és a legkisebb 
környezeti hatással járó alternatíva. 

Or. it

Indokolás

Rendelkezni kell arról, hogy a javasolt projekt szóba jöhető és elfogadható alternatívái 
értékelésének célja az, hogy összehasonlító értékelés alapján a legfenntarthatóbb és a 
legkisebb környezeti hatással járó alternatívát lehessen választani (amint arról a IV. melléklet 
(2) bekezdése is igen helyesen rendelkezik). A javasolt megfogalmazás tisztázza, hogy az 
alternatívák mérlegelésekor az alapforgatókönyvet (a „zéró lehetőséget”), vagyis a projekt 
meg nem valósulásának lehetőségét is figyelembe kell venni.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
konzultál a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett hatóságokkal és a projektgazdával, 
majd ennek alapján meghatározza, hogy a 
projektgazda az e cikk (1) bekezdése 
szerinti környezetvédelmi jelentésben mely 
információkat és milyen részletességgel 
köteles bemutatni. Ennek érdekében 
meghatározza különösen:

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.) 

Or. it

Indokolás

Az olasz nyelvű változatot érintő nyelvi kiigazítás.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság 
igénybe veheti akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült, e cikk (3) 
bekezdésének megfelelő szakértők 
közreműködését. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság a projektgazdától utólag csak 
akkor kérhet további információkat, ha ezt 
új körülmények indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkező 
hatóság kellően megmagyarázza.

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság 
igénybe veheti műszaki szempontból 
felkészült, e cikk (3) bekezdésének 
megfelelő szakértők közreműködését. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 
projektgazdától utólag csak akkor kérhet 
további információkat, ha ezt új 
körülmények indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkező 
hatóság kellően megmagyarázza.

Or. it

Indokolás

A műszaki szempontból felkészült szakértők akkreditációs rendszerének kötelező jellegű 
bevezetése jelentős nehézségeket okozna a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek, akik 
rendszerint már rendelkeznek a megfelelő belső szakértelemmel.
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Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést akkreditált és
műszaki szempontból felkészült szakértők 
készítsék, vagy

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést műszaki 
szempontból felkészült szakértők 
készítsék, és 

Or. it

Indokolás

A környezetvédelmi jelentés minőségének biztosítása érdekében, és az akkreditáció 
előírásának törlése vonatkozásában is helyénvaló, hogy mind a jelentés elkészítését, mind 
annak ellenőrzését műszaki szempontból felkészült szakértők végezzék.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült szakértők és/vagy 
nemzeti szakértőkből álló bizottságok 
ellenőrizzék.

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést műszaki szempontból felkészült 
szakértők és/vagy nemzeti szakértőkből 
álló bizottságok ellenőrizzék.

Or. it

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok meghatározzák a műszaki 
szempontból felkészült szakemberek 
közreműködésének és kiválasztásának 
részletes szabályait (például a szükséges 
szakképesítések és tapasztalat, valamint az 
értékelők kijelölése vonatkozásában). A 
műszaki szempontból felkészült 
szakembereknek és a nemzeti szakértőkből 
álló bizottságoknak minden esetben 
megfelelő biztosítékokat kell 
szolgáltatniuk arról, hogy a 
környezetvédelmi jelentéseket és a jelen 
irányelvben előírt egyéb környezeti 
információkat hozzáértéssel, pártatlanul, 
tudományos tárgyilagossággal, 
függetlenül, az illetékes hatóságok, a 
projektgazda vagy a nemzeti hatóságok 
bármilyen beavatkozásától vagy 
ráhatásától mentesen bírálják el.

Or. it
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Indokolás

A környezeti hatásvizsgálatok minőségének biztosítása érdekében alapvetően fontos, hogy az 
illetékes hatóságok által megbízott szakértők a környezetvédelmi jelentésben található 
információkat teljes függetlenség mellett ellenőrizhessék. Az ellenőrzésnek tudományos 
tárgyilagossággal, bármilyen beavatkozástól vagy ráhatástól mentesen kell folynia.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a (2) bekezdés bevezető része helyébe a 
következő szöveg lép: 
„(2) A nyilvánosságot közzététel útján és
más alkalmas módon, például – ha 
rendelkezésre áll – elektronikus média 
útján tájékoztatják a 2. cikk (2) 
bekezdésében említett, a környezettel 
kapcsolatos döntéshozatali eljárás 
kezdetén, de legkésőbb, amint az 
információ ésszerű módon rendelkezésre 
bocsátható a következőket illetően:”

Or. it

Indokolás

A módosítási javaslat a „vagy” szót „és”-re cseréli abból a célból, hogy a nyilvánosságot 
mind közzététel, mind elektronikus média útján tájékoztassák, amelyekhez bár a nagy 
nyilvánosság igen, de nem feltétlenül minden esetleges érdekelt fél fér hozzá.  

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- aa) A (2) bekezdés f) pontja helyébe a 
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következő szöveg lép:
„f) a releváns információk rendelkezésre 
bocsátása idejének, helyének, valamint 
módjának a megjelölése, biztosítva azt,
hogy az érdekeltek ne csak az illetékes 
hatóságok erre kijelölt irodáiban, hanem 
a projekt megvalósításának helyéhez közel 
is hozzáférhessenek az információkhoz;

Or. it

Indokolás

A második tagmondat beillesztésére azért van szükség, hogy az érdekeltek ne csak elméletben, 
hanem a gyakorlatban is hozzáférhessenek a környezeti információkhoz. Amint arra a KHV-
irányelv alkalmazásáról és hatékonyságáról szóló 2009. július 23-i jelentés 
(COM(2009)0378) 3.3. pontjában a Bizottság is felszólít, a módosítás egy, a nyilvánosság 
érdemi részvételét gyakorta hátráltató akadályt kíván megszüntetni.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 36

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

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

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

Or. it

Indokolás

A javasolt megfogalmazás jobban tükrözi a nyilvánosság hozzájárulásának természetét.

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A módosítás kimondja annak a konkrét lehetőségét, hogy az illetékes hatóság a projekt 
engedélyezését megtagadja, ha az értékelési eljárás szerint a projekt jelentős mértékű káros 
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hatással lesz a környezetre. Az eredeti megfogalmazás teret engedhet olyan értelmezéseknek, 
amelyek alááshatják az engedélyezett projektek környezeti fenntarthatóságát biztosítani 
hivatott környezeti hatástanulmányok szerepét. 

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezetvédelmi jelentés esetleges 
átdolgozása esetén biztosítani kell a 
nyilvánosság a 6. cikk (2) bekezdése 
szerinti tájékoztatását. 

Or. it

Indokolás

Az illetékes hatóságok a környezetvédelmi jelentés alapján döntenek véglegesen arról, hogy 
egy projektet engedélyeznek-e vagy sem. Az Århusi Egyezménnyel összhangban az érintett 
nyilvánosságot tájékoztatni kell a környezetvédelmi jelentés esetleges átdolgozásáról.

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Ha az illetékes hatóság a környezetre nézve jelentős mértékű káros hatással járó projektet 
engedélyez, a figyelemmel kísérésnek a projekt összes fázisára, így a kivitelezésre és a 
megvalósításra is ki kell terjednie.

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A figyelemmel kísérendő paraméterek 
típusát és a figyelemmel kísérés 
időtartamát a tervezett projekt jellegéhez, 
helyéhez és méretéhez, valamint a projekt 
környezetre gyakorolt hatásainak 
jelentőségéhez igazodva, az arányosság 
követelményének szem előtt tartásával kell 
megválasztani. E figyelemmel kísérés 
eredményeiről tájékoztatják a hatáskörrel 
rendelkező hatóságot és nyilvánosságra 
hozzák azokat.

Or. it

Indokolás

Az érintett nyilvánosságot is tájékoztatni kell a figyelemmel kísérés eredményéről, amelyre 
akkor kerül sor, ha a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy dönt, hogy engedélyez olyan 
projekteket, amelyek jelentős negatív hatással vannak a környezetre.

Módosítás 41

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

Ha a figyelemmel kísérés eredményei 
előre nem látott negatív hatásokra 
utalnak, a projektgazdának további 
kárenyhítő lépések révén korrekciós 
és/vagy kiegyenlítő intézkedéseket kell 
tennie e hatások orvosolása érdekében. A 
projektgazda által e korrekciós lépések 
érdekében javasolt intézkedéseket a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
nyilvánosságra hozza és jóváhagyja, 
valamint biztosítja azok megvalósulását. 

Or. it

Indokolás

Az új KHV-irányelvben rendkívül fontos a figyelemmel kísérés bevezetése. Annak elkerülése 
érdekében, hogy ez az új utólagos ellenőrzés ne önmagáért való legyen, tovább kell menni 
annak megállapításánál, hogy amennyiben a tervezett kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedések 
hatástalannak bizonyulnak, a projektgazdának további korrekciós lépéseket kell tennie az 
engedélyezett projekt esetleges előre nem látott negatív hatásainak orvosolására. 

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Indokolás

A jogbiztonság garantálása érdekében fontos a rendelkezésre álló idő egyértelmű 
meghatározása az eljárás valamennyi résztvevője számára. Fontos ezért pontosítani, hogy a 
három hónapos határidő esetleges meghosszabbítására csak kivételes esetekben kerülhet sor, 
amennyiben a projekt jellege, komplexitása, elhelyezkedése és mérete indokolja azt, és hogy a 
meghosszabbítás indokait hivatalos és átlátható módon kell közölni.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben egy projekt nem valósul 
meg a környezeti hatásvizsgálat 
elkészültétől számított öt éven belül, az 
abban szereplő információkat frissíteni 
kell. 

Or. it

Indokolás

A környezeti hatásvizsgálat minősége az eljárás során gyűjtött adatok megbízhatóságától 
függ. Amint azt a KHV-irányelv alkalmazásáról és hatékonyságáról szóló 2009. június 23-i 
jelentésében a Bizottság kérte (COM(2009)378, 3.2.2 szakasz), az új bekezdés javasolja, hogy 
határozzák meg a környezeti hatásvizsgálati eljárás során gyűjtött adatok érvényességének 
maximális időkeretét.

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
(1) bekezdésben meghatározott 
információkat már akkor a nyilvánosság 
rendelkezésére kell bocsátani, amikor a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a projekt 

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

környezeti hatásvizsgálatának rá eső részét 
elvégezte, és mielőtt elfogadná a 
határozatot az engedély magadásáról vagy 
elutasításáról.

Or. it

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak a projekt engedélyezéséről szóló 
döntés meghozását megelőzően is lehetőségük van közzétenni a környezeti hatásvizsgálat 
eredményeit, amennyiben így kívánnak tenni. 

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 10. cikk első albekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„Ennek az irányelvnek a rendelkezései 
nem befolyásolják a hatáskörrel 
rendelkező hatóságoknak azt a 
kötelezettségét, hogy figyelembe vegyék 
az ipari és gazdasági titoktartással –
beleértve a szellemi tulajdont is –
kapcsolatos, valamint a közérdek 
védelmére vonatkozó, a nemzeti 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezésekben megállapított, és az 
elfogadott jogi gyakorlattal összefüggő 
korlátozásokat, amennyiben azok 
megfelelnek a 2003/4/EK irányelvnek.”

Or. it

Indokolás

Össze kell hangolni ezen irányelvnek a környezeti hatásvizsgálathoz kapcsolódó 
információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos rendelkezéseit a 2003/4/EK irányelv 
rendelkezéseivel az információkhoz való hozzáférésről, a nyilvánosság részvételéről a 
döntéshozatalban és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről a környezetvédelmi 
kérdésekben.
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Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A szöveg a következő 10a. cikkel 
egészül ki:

„10a. cikk
A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókat, és megtesznek 
minden szükséges intézkedést annak 
biztosítására, hogy azokat végrehajtsák. 
Az előírt szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.”

Or. it

Indokolás

A tapasztalatok alapján az irányelv harmonizált és hatékony végrehajtásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak elrettentő szankciókat kell előírniuk a vonatkozó nemzeti 
rendelkezések megsértése esetére, különösen az összeférhetetlenségi és a korrupciós ügyek 
vonatkozásában.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [DÁTUM]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [Kiadóhivatal, kérjük illessze be 
az alábbi dátumot: az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 24 hónap]-ig
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kapcsolatokat megmagyarázó 
dokumentumot haladéktalanul megküldik a 
Bizottságnak.

megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti kapcsolatokat megmagyarázó 
dokumentumot haladéktalanul megküldik a 
Bizottságnak. 

Or. it

Indokolás

Tekintettel az irányelv rendelkezéseinek összetettségére, megfelelő hosszúságú, kétéves 
átmeneti időszakot kell biztosítani.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ezen irányelvvel módosított 
2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 
foglalt kötelezettségeket azokra a 
projektekre is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása [Kiadóhivatal, kérjük illessze 
be az alábbi dátumot: az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 24 hónap]előtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
2011/92/EU irányelv 5. cikkének (1) 
bekezdése szerinti környezeti jelentés az 
említett időpontig nem készült el, és azt 
nem nyújtották be a hatáskörrel 
rendelkező hatóságoknak.

Or. it

Indokolás

A jogbiztonság garantálása és a piaci szereplők túlzott megterhelésének elkerülése érdekében, 
amennyiben a környezeti hatásvizsgálat már előrehaladott állapotban van és már 
benyújtották a környezeti jelentést, célszerű előírni, hogy az eljárást a jelenleg hatályos 
szabályok szerint lehessen lezárni, anélkül, hogy újra kellene kezdeni az egészet az új 
szabályok alapján.
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Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
I melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az I. melléklet címe helyébe a 
következő lép:
„A 4. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN 
EMLÍTETT PROJEKTEK
(KÖRNYZETI HATÁSVIZSGÁLATRA 
KÖTELEZETT PROJEKTEK)”

Or. it

Indokolás

Az olvasás megkönnyítése és a szöveg gyors megértésének biztosítása érdekében a hivatkozott 
cikkek mellett javasoljuk a melléklet témájának feltüntetését is.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
12 melléklet – 12 b pont (új)
2011/92/EU irányelv
I melléklet – 14 a pont (új) és 14 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Az I. melléklet a következő 14a. és 
14b. 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, függetlenül a 
kitermelt mennyiségtől.
(14b) Földgáz felderítése és kitermelése 
szénlelőhelyekről, függetlenül a kitermelt 
mennyiségtől.”

Or. it
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Indokolás

A jelenlegi irányelv nem számol a nem hagyományos szénhidrogének napi kitermelési 
mennyiségével, így környezetre gyakorolt hatásuk ellenére, az ezzel kapcsolatos projektek 
esetében nem kötelező a környezeti hatásvizsgálat. Az elővigyázatosság elve alapján, és mint 
azt az Európai Parlament 2012. november 21-i állásfoglalásában kérte, javasoljuk a nem 
hagyományos szénhidrogének (palaolaj és palagáz, és az első körben a „tight gas” majd a 
második körben a „coal bed methane”) felvételét az I. mellékletbe, hogy az azokkal 
kapcsolatos projektek esetében is rendszeres környezeti hatásvizsgálatot végezzenek.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 12 c pont (új)
2011/92/EU irányelv
II melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A II. melléklet címe helyébe a 
következő lép:
„A 4. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN 
EMLÍTETT PROJEKTEK 
(TAGÁLLAMI DÖNTÉS ALAPJÁN 
KÖRNYZETI HATÁSVIZSGÁLATRA 
KÖTELEZETT PROJEKTEK)”

Or. it

Indokolás

Az olvasás megkönnyítése és a szöveg gyors megértésének biztosítása érdekében a hivatkozott 
cikkek mellett javasoljuk a melléklet témájának feltüntetését is.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 13 pont
2011/92/EU irányelv
II A melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. CIKK (3) BEKEZDÉSE SZERINTI 
INFORMÁCIÓK

IIA. MELLÉKLET – A 4. CIKK (3) 
BEKEZDÉSE SZERINTI 
INFORMÁCIÓK (A II. 
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MELLÉKLETBEN FELSOROLT 
PROJEKTEK ESETÉBEN A 
PROJEKTGAZDA ÁLTAL 
BENYÚJTANDÓ INFORÁCIÓK)

Or. it

Indokolás

Az olvasás megkönnyítése és a szöveg gyors megértésének biztosítása érdekében a hivatkozott 
cikkek mellett javasoljuk a melléklet témájának feltüntetését is.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 13 pont
2011/92/EU irányelv
II A melléklet –3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 13 pont
2011/92/EU irányelv
II A melléklet – 3 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az érintett lakosság egészségügyi 
kockázata; 

Or. it

Indokolás

Célszerű felsorolni minden olyan információt, amelyet a projektgazdának be kell nyújtania az 
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előzetes felmérési eljárás során, beleértve az emberi egészségre gyakorolt hatásokat is. 
Egyébként a Bizottság is ugyanezt a feltételt írta elő az azon kiválasztási kritériumokról szóló 
II. mellékletben, amelyeket a hatáskörrel rendelkező hatóságnak figyelembe kell vennie annak 
eldöntése során, hogy a II. mellékletben felsorolt projektek esetében kell-e környezeti 
hatásvizsgálatot végezni.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 13 pont
2011/92/EU irányelv
II A melléklet – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tájképre és a kulturális örökségre 
gyakorolt hatások; 

Or. it

Indokolás

Célszerű felsorolni minden olyan információt, amelyet a projektgazdának be kell nyújtania az 
előzetes felmérési eljárás során, beleértve a tájképre és a kulturális örökségre gyakorolt 
hatásokat is. Egyébként a Bizottság is ugyanezt a feltételt írta elő az azon kiválasztási 
kritériumokról szóló II. mellékletben, amelyeket a hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
figyelembe kell vennie annak eldöntése során, hogy a II. mellékletben felsorolt projektek 
esetében kell-e környezeti hatásvizsgálatot végezni.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 13 pont
2011/92/EU irányelv
II A melléklet – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A projektgazda által megvizsgált főbb 
alternatívák áttekintése és a választás főbb 
okainak megjelölése, figyelembe véve a 
környezeti hatásokat. 

Or. it
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Indokolás

A projektgazda által a projekt alternatívájaként megvizsgált főbb lehetőségek, akár csak 
összefoglaló áttekintését is be kellene nyújtani az előzetes értékelés szakaszát jellemző 
előzetes vizsgálat során, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság teljes körű információkkal 
rendelkezzen a vizsgált projektről. 

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 14 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. MELLÉKLET – A 4. CIKK (4) 
BEKEZDÉSE SZERINTI 
KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

III. MELLÉKLET – A 4. CIKK (4) 
BEKEZDÉSE SZERINTI 
KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK (AZ 
ANNAK ELDÖNTÉSÉHEZ 
SZÜKSÉGES KRITÉRIUMOK, HOGY A 
II. MELLÉKLETBEN FELSOROLT 
PROJEKTEK ESETÉBEN KELL-E 
KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATOT 
VÉGEZNI) 

Or. it

Indokolás

Az olvasás megkönnyítése és a szöveg gyors megértésének biztosítása érdekében a hivatkozott 
cikkek mellett javasoljuk a melléklet témájának feltüntetését is.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 14 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 

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

alapján kijelölt Natura 2000 területekre,  a 
nemzetközi egyezmények védelme alatt 
álló területekre;

Or. it

Indokolás

A módosítás javasolja annak pontosítását, hogy azokat a területeket, ahol a projektek 
megvalósulnak, különös figyelemmel kell vizsgálni, hogy az előzetes vizsgálati eljárásban 
figyelmet fordítsanak a nemzeti jog szerint, elsősorban tájvédelmi vagy például 
hidrogeológiai okokból környezetvédelmi kötelezettséggel terhelt területekre is.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 14 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IV. MELLÉKLET: AZ 5. CIKK (1) 
BEKEZDÉSE SZERINTI 
INFORMÁCIÓK

IV. MELLÉKLET: AZ 5. CIKK (1) 
BEKEZDÉSE SZERINTI 
INFORMÁCIÓK (A PROJEKTGAZDA 
ÁLTAL A KÖRNYEZETVÉDELMI 
JELENTÉSBEN BENYÚJTANDÓ 
INFORMÁCIÓK)

Or. it

Indokolás

Az olvasás megkönnyítése és a szöveg gyors megértésének biztosítása érdekében a hivatkozott 
cikkek mellett javasoljuk a melléklet témájának feltüntetését is.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 14 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet –1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A projekt ismertetése, beleértve (1) A projekt egészének ismertetése, ezen 
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különösen: belül különösen:

Or. it

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 14 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.

(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 veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek veszélyének kezeléséről, 
valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv 
módosításáról és későbbi hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2012. július 4-i európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 alapján) 
esetleg tervezett intézkedések bemutatása.

___________________
1 HL L 197., 2012.7.24., 1. o.

Or. it

Indokolás

Naprakész hivatkozás beillesztése a Seveso III. irányelvre.
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INDOKOLÁS

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2011/92/EU irányelv (KHV-irányelv) csak látszólag szerény, valójában az Európai Unió 
környezeti politikájának „koronaköve”. Az irányelv alkalmazási körébe körülbelül 200 
projekttípus tartozik kezdve a híd-, kikötő-, autópálya-, hulladéklerakó-építéstől egészen az 
intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésig1. 

A KHV-irányelv meghatározza az „információkon alapuló döntés” egyszerű, ám alapvető 
elvét: az irányelv a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára jogilag kötelezővé teszi a 
környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez szükséges információk beszerzését mindazon köz- és 
magánprojektek engedélyezése előtt, amelyek valószínűsíthetően környezeti hatásokat fognak 
előidézni.

A hatályban levő 2011/92/EU irányelvnek, bár alapvetően eljárási jellegű, az a célja, hogy 
biztosítsa az alkalmazási körébe eső projektek környezeti fenntarthatóságát. E projekteket két 
csoportba lehet osztani: egyrészt azok, amelyek esetében – sajátos jellemzőikből eredően –
kötelező környezeti hatásvizsgálatot végezni (I. melléklet), másrészt azok, amelyek esetében 
előszűrést kell végezni (előszűrési eljárás – II. melléklet).

Ezt az irányelvet 28 éve aránylag sikeresen alkalmazzák a környezeti hatásvizsgálat elveinek 
európai szintű összehangolása terén, azonban az irányelvet csak háromszor módosították2, 
miközben a politikai, jogi és technikai háttér jelentősen változott. Továbbá az irányelvben 
néhány hiányosságot is azonosítottak, amelyek gyakori jogvitákhoz vezettek mind nemzeti 
szinten, mind az Európai Bíróságon. Végül, az utóbbi években a Bíróság egyértelművé tette 
néhány rendelkezés értelmezését, például pontosította, hogy a „projekt” 
fogalommeghatározásának a bontási tevékenységekre is ki kell terjednie (C-50/09). 

A felmerülő kritikákra válaszul, valamint az irányelv szövegének az Európai Unió új politikai 
prioritásaival – mint a talajvédelmi stratégia, az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának 
ütemterve és az Európa 2020 stratégia – való összehangolása érdekében a Bizottság 
kidolgozta a KHV-irányelv felülvizsgálatára irányuló ezen javaslatot.

Az Unió prioritásainak megfelelően a javaslat bevezeti a biológiai sokféleséget, a természeti 
erőforrások használatát, az éghajlatváltozást, a természetes és az emberi tevékenységből 
fakadó katasztrófakockázatokat azon tényezők közé, amelyek vonatkozásában el kell végezni 
egy projekt hatásvizsgálatát. A javaslat azt is megköveteli, hogy a projekteket úgy vizsgálják 
meg, hogy figyelembe veszik a más projektekkel vagy tevékenységekkel való 
kölcsönhatásokat annak érdekében, hogy elkerüljék a megállapított környezeti hatások 
csökkentése érdekében a munkálatok szakaszokra bontásának káros gyakorlatát.

Az előszűrési eljárás vonatkozásában a javaslat biztosítani kívánja, hogy csak a nagymértékű 
környezeti hatásokat előidéző projektek esetében végezzenek környezeti hatásvizsgálatot azon 
                                               
1 A Bizottság hatásvizsgálata szerint az Unióban évente 15 000–26 000 környezeti hatásvizsgálatot, 27 000–33 
800 előszűrést és 1370–3380 pozitív előszűrést végeznek.
2 Az eredeti 85/337/EGK irányelvet a 97/11/EK, 2003/35/EK és 2009/31/EK irányelv módosította, illetve a 
2011/92/EU irányelv kodifikálta.
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meghatározott információk alapján, amelyeket a projektgazda a hatáskörrel rendelkező 
hatóság számára megküldött (II.A. melléklet). A Bizottság javasolja továbbá, hogy bővítsék ki 
a kiválasztási kritériumokat tartalmazó jegyzéket, amelyen az előszűrés elvégzése alapul, 
valamint a határozathozatalra rögzítsenek 3 hónapos határidőt (amely újabb 3 hónappal 
meghosszabbítható). 

Az információk minőségét illetően a Bizottság azt javasolja, hogy a projektgazdával 
egyeztetve az illetékes hatóságok határozzák meg a környezetvédelmi jelentésben 
feltüntetendő információk körét és részletességét (az alkalmazási kör meghatározása, 
„scoping”). Ezen túlmenően kötelezővé teszi a projekt ésszerű alternatíváinak kötelező 
vizsgálatát, valamint jelentős káros környezeti hatások esetén a kötelező utólagos nyomon 
követést. 

Az ügyvitel egyszerűsítését illetően a Bizottság a környezeti hatásvizsgálat összes fázisának 
egyértelmű határidők közé szorítása érdekében minimum és maximum időkereteket jelöl ki a 
nyilvános konzultációra, a végső döntéshozatalra, valamint arra, hogy esetleges egyéb 
környezeti előírásoknak – például az ipari kibocsátásokról szóló irányelvnek, a vízről szóló 
keretirányelvnek vagy az élőhelyről szóló irányelvnek – való megfelelés ellenőrzésének 
összehangolása érdekében a tagállamok „egyablakos ügyintézést” valósítsanak meg a 
környezeti hatásvizsgálatok területén. 

Az előadó meg van győződve arról, hogy ténylegesen fenntartható fejlődési modellt kell 
bevezetni az egész Unióban, és ezért teljes mértékben támogatja a Bizottság javaslatát. A 
javasolt módosítások tehát a javaslat további erősítésére irányulnak, a beillesztett szövegek az 
irányelv pontosságát és hatékonyságát kívánják fokozni, illetve a nemzeti átültetést, és azt 
kívánják elősegíteni, hogy a környezetvédelmi célkitűzéseket könnyebben lehessen 
megvalósítani. A javasolt módosítások főbb témaköreit az alábbiakban foglaljuk össze. 

A nyilvánosság bevonása

Az Århusi Egyezménnyel összhangban meg kell erősíteni az érintett nyilvánosság szerepét az 
eljárás minden egyes fázisában. Megfelelő keretek között párbeszédet kell folytatni az 
érdekelt felekkel, az eljárásnak pedig egyértelműnek és átláthatónak kell lennie, és lehetővé 
kell tennie, hogy a nyilvánosság időben tájékozódhasson egy-egy készülőben lévő fontos 
projektről, támogatva ezzel is a döntéshozatalt, valamint csökkentve – a tagállamokban a 
projektek nem kellő mértékű nyilvánosságának elmaradása miatt rendre előforduló – peres 
ügyek számát és költségét. 

Összeférhetetlenség

A környezeti hatásvizsgálat teljes folyamata hiábavaló, ha nem rendelkezünk egyértelműen az 
összeférhetetlenség súlyos jelenségének kizárásáról. Az előadó személyes tapasztalatokkal 
rendelkezik arról, hogy az illetékes hatóság és a projektgazda hivatalos elkülönülése ellenére
egyes esetekben, és különösen akkor, ha a projektgazda állami szerv, a két fél között a 
döntéshozatal tárgyilagosságát megkérdőjelező, elítélhető kapcsolat áll fenn. Biztosítani kell 
tehát az illetékes hatóság teljes függetlenségét a projektgazdától.

Korrekciós intézkedések
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Az előadó teljes mértékben egyetért a jelentős negatív környezeti hatással járó projektek 
utólagos nyomon követésére irányuló bizottsági javaslattal, de úgy véli, hogy azt 
mindenképpen össze kell kapcsolni a projektgazdára háruló azon kötelezettséggel, hogy 
korrekciós intézkedéseket hozzon abban az esetben, ha a nyomon követés során kiderül, hogy 
az engedélyezett projekt tervezett kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedései nem eléggé 
hatékonyak.

A környezetvédelmi jelentések kidolgozása és ellenőrzése

Az előadó mindenekelőtt úgy véli, hogy alapvetően fontos biztosítani, hogy a 
környezetvédelmi jelentést teljes mértékben független, megfelelő környezetvédelmi 
szakismeretekkel rendelkező szakértők ellenőrizzék. A Bizottság által javasolt szakértői 
akkreditációs rendszert illetően az előadó ugyan egyetért azzal, hogy biztosítani kell az 
ellenőrzések minőségének színvonalát, azonban úgy véli, hogy egy ilyen rendszer bevezetése 
jelentős nehézségeket okozna a tagállamok számára, ezért javasolja annak törlését.  

Jogbiztonság

A szükséges jogbiztonság garantálása érdekében az előadó javasolja, hogy a szöveg a 
biológiai sokféleségről szóló ENSZ-egyezmény alapján egyértelműen határozza meg a 
biológiai sokféleség fogalmát, leszögezve, hogy abba beletartozik minden állat- és növényfaj, 
továbbá rögzítse, hogy csak kivételes esetekben lehet eltérni az előírt határidőktől. A 
környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó új szabályok hatálybalépése vonatkozásában biztosítani 
kell, hogy amennyiben az eljárás már előrehaladott állapotban van (már benyújtották a 
környezeti jelentést) az eljárást a jelenleg hatályos szabályok szerint lehessen lezárni.

Palagáz

Az előadó az elővigyázatosság elve alapján, és mint azt az Európai Parlament a palaolaj és 
palagáz kitermelésének környezeti hatásáról szóló 2012. november 21-i állásfoglalásában 
kérte, szükségesnek tartja az úgynevezett nem hagyományos szénhidrogének felvételét az 
irányelv I. mellékletébe, hogy az azokkal kapcsolatos feltárási és kitermelési projektek 
esetében is rendszeres környezeti hatásvizsgálatot végezzenek. A jelenleg hatályos irányelv 
által előírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe az ilyen gáz és olaj napi termelési 
szintjét, ezért az ilyen projektek esetében nem kötelező környezeti hatástanulmányt végezni.

* * *
Egy valódi „zöld gazdaság” megvalósítása azt is jelenti, hogy biztosítani kell a területünkön 
megvalósítandó projektek fenntarthatóságát, és azokat az erőforrás-hatékonyságra, az 
éghajlatváltozásra és a biológiai sokféleség csökkenésére gyakorolt hatásuk alapján kell 
megtervezni és megvalósítani, különös tekintettel a nagy infrastrukturális projektekre.  

A környezeti hatásvizsgálatról szóló új irányelv mihamarabbi elfogadása azt jelenti, hogy a 
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szavakéról a tettek mezejére lépünk, és az Európai Uniót egy olyan alapvető operatív 
eszközzel ruházzuk fel, amelynek révén választ tud adni a XXI. század globális kihívásaira.

* * *
Az előadó üdvözölte az árnyékelőadó és az európai parlamenti kollégák által tett javaslatokat. 
Az előadó és munkatársai az alábbi szervezetektől kapott állásfoglalásokat: AK EUROPA, 
WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, 
EURELECTRIC, NEEIP, továbbá számos találkozón vett részt a litván és a holland kormány, 
a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Friends of the Earth 
Europe, a Confindustria, az ENEL, a MEDEF, a Birdlife International, az EPF, az 
Eurochambres, az IMA-Europe és a TERN képviselőivel. Az előadó külön köszönetet mond 
dr. Matteo Cerutinak, dr. Stafano Lenzinek a WWF Italiától és dr. Marco Stevaninnek. 
Kizárólag az előadó felelős azon javaslatokért, amelyek jelentéstervezetében szerepelnek.


