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RÖVID INDOKOLÁS

Az elmúlt években igen sok olyan petíciót nyújtottak be a Petíciós Bizottsághoz, amelyek a 
hatályos KHV-irányelv alkalmazása során felmerülő hiányosságokkal és általánosan 
tapasztalt ellentmondásokkal foglakoztak. E petíciók közül a Bizottság sokat beépített az azon 
tagállamokkal szemben indított kötelezettségszegési eljárásokba, amelyek nem tartották be a 
hatályos rendelkezéseket. A bizottság ezért üdvözli a sok beérkezett és kiértékelt panasz 
felhasználásában rejlő lehetőségeket, amelyek alapul szolgálnak a bizottság arra irányuló
erőfeszítéséhez, hogy a jövőben világosabb és hatékonyabb irányelv álljon rendelkezésre. 

A KHV-irányelv évek óta kulcsfontosságú eszköz az európai környezet védelme terén, ám 
végrehajtása még mindig nem megfelelő valamennyi tagállamban, és nem is alkalmazzák azt 
teljes körűen valamennyi helyi projekt esetében. Van jó néhány olyan terület, amelyet meg 
kell erősíteni, különös tekintettel a nyilvánosság bevonására a projektek minden fázisában, a 
nagyobb fokú átláthatóságra, a független és objektív jelentéstétel szükségességére, a nemzeti 
örökség védelmére vonatkozó rendelkezések egyértelműsítésére, a leginkább környezetbarát 
megoldásokat előnyben részesítő világos mechanizmusokra, a felfüggesztő hatályú jogi 
védelemre, valamint a súlyos környezeti következmények egyértelmű tilalmára, és 
mindenekelőtt a környezetvédelmi követelmények hangsúlyos előtérbe helyezésére.

Valóban gyakran előfordul, hogy a nagyszabású infrastrukturális projektekben részt vevő, 
jelentős súlyú pénzügyi érdekeltségek jogtalanul befolyásolják a helyi, regionális és nemzeti 
szintű politikai döntéshozatalt a környezet rovására. E tekintetben a KHV-irányelv 
megerősítése elengedhetetlen ahhoz, hogy garantálják az európai polgárok számára jogaik 
maradéktalan tiszteletben tartását, és hogy az Európai Unió teljesíteni tudja a polgárok által 
tőle elvárt kötelezettségeket a biológiai sokféleség javítása, a drámai éghajlatváltozással járó 
csapások megelőzése, valamint az infrastrukturális fejlesztések és a természetvédelem közötti 
jobb egyensúly biztosítása tekintetében. A KHV-irányelv természetes módon kapcsolódik 
más irányelvekhez, nevezetesen a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvhez, valamint a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvekhez. Teljes mértékben felül kell vizsgálni a 
mellékleteket, különösen e fenti területek prioritásaival összefüggésben.

Az előadó üdvözli a KHV holisztikus megközelítését, amely a jövőben olyan más kapcsolódó 
szakpolitikai területekre is ki fog terjedni, mint a biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás. 
Az egyértelműség és a megerősítés kedvéért az előadó számos módosítást javasol a 
legmagasabb szintű környezetvédelem biztosítása érdekében:

– bizonyos nemzeti jogszabályokból eredő eltérések megszüntetése;

– jog biztosítása az állampolgárok számára a szűrési és az átvilágítási eljárásokban való 
részvételre;

– a szűrési és az átvilágítási határozatok közvetlen és megfelelő időben történő bírósági 
felülvizsgálata;

– környezeti hatásvizsgálat végzése a projektek egészére vonatkozóan (s nem pedig 
„szalámipolitikaként” részprojektekre vonatkozóan);
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– független „akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakemberek” kötelező 
alkalmazása a projektgazda vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság részéről;

– annak biztosítása, hogy az ellenőrzés kiterjedjen az építési és üzemeltetési szakaszokra is, 
azt benyújtsák a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, az eredményeket pedig nyilvánosságra 
hozzák;

– a projektgazda köteles korrekciós intézkedéseket hozni, amennyiben az ellenőrzés előre 
nem látható káros hatásokat jelez.

A jelenlegi környezeti hatásvizsgálat sikeres felülvizsgálatának figyelembe kell vennie annak 
szükségességét, hogy a környezeti hatások szabályozását és eredményes értékelését, illetve 
ennek igazgatási költségeit befektetésnek tekintsük a környezetünk jövőjét, illetve az európai 
polgárok egészségét és jólétét illetően.

MÓDOSÍTÁSOK

A Petíciós Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2011/92/EU irányelv meghatározott, 
a környezeti tárgyú vizsgálatnak 
alávetendő projektek típusára, a 
projektgazdák fő kötelezettségeire, a 
vizsgálat tartalmára, valamint a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok és a nyilvánosság 
részvételére vonatkozó 
minimumkövetelmények bevezetésével 
összehangolta a projektekre vonatkozóan 
elvégzett környezeti tárgyú vizsgálatok 
alapelveit, és ezáltal hozzájárul a környezet 
és az emberi egészség magas fokú 
védelméhez.

(1) A 2011/92/EU irányelv meghatározott, 
a környezeti tárgyú vizsgálatnak 
alávetendő projektek típusára, a 
projektgazdák fő kötelezettségeire, a 
vizsgálat tartalmára, valamint a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok és a nyilvánosság 
részvételére vonatkozó 
minimumkövetelmények bevezetésével 
összehangolta a projektekre vonatkozóan 
elvégzett környezeti tárgyú vizsgálatok 
alapelveit, és ezáltal hozzájárul a környezet 
és az emberi egészség magas fokú 
védelméhez. A tagállamok a környezet és 
az emberi egészség védelme érdekében 
szigorúbb szabályokat is 
meghatározhatnak.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azon projektek esetében, amelyek a 
határokon átnyúlóan is hatást 
gyakorolnak a környezetre, a részt vevő 
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tagállamok létrehoznak egy közös, 
paritásos alapon működő, egyablakos 
kapcsolattartó pontot, amely az összes 
eljárási lépésért felel. A projekt végleges 
engedélyezéséhez valamennyi érintett 
tagállam hozzájárulására szükséges.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A felülvizsgált 2011/92/EU irányelv 
ezenkívül azt hivatott biztosítani, hogy 
Európában javuljon a környezetvédelem, 
növekedjen az erőforrás-hatékonyság és 
támogassák a fenntartható növekedést. 
Ehhez szükség van az előírt eljárások 
egyszerűsítésére és összehangolására.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az elmúlt évtizedben megnőtt a 
környezeti kérdések, köztük az erőforrások 
hatékony és fenntartató felhasználása, a 
biológiai sokféleség védelme, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a
természeti vagy az ember okozta 
katasztrófakockázatok súlya a szakpolitikai 
döntéshozatalban, ezért ezeknek a 
kérdésköröknek minden olyan köz- vagy 
magánprojekt esetében, amely 
valószínűsíthetően jelentős környezeti 
hatásokkal jár – különösen az 
infrastruktúra-fejlesztési projektek 
vonatkozásában – fontos helyet kell 
elfoglalniuk az értékelési és a 
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döntéshozatali folyamatokon belül.

Mivel a Bizottság nem határozott meg 
iránymutatásokat a történelmi és 
kulturális örökség megőrzéséről szóló 
irányelv alkalmazására vonatkozóan, a 
Bizottság listát terjeszt elő az irányelv jobb 
végrehajtását célzó szempontokkal és 
iránymutatásokkal.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Minden projekt esetében 
előfordulhat, hogy még a 
környezetvédelmi kritériumok legjobb 
figyelembevételének is vannak negatív 
következményei, ha a bonyolult eljárások, 
valamint az engedélyezési és hitelesítési 
határidők az egyes szakaszokban 
meghosszabbodnak és ezzel ténylegesen 
növelik a költségeket, továbbá akár még a 
környezetet is veszélyeztetik annak 
következtében, hogy a munka nagyon 
hosszú ideig tart. 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az infrastruktúra-fejlesztési 
projektekkel kapcsolatos környezetvédelmi 
kérdések vizsgálatakor nem szabad 
elfelejteni, hogy egy projekt 
mindenképpen hatással lesz a környezetre, 
és hogy a projekt hasznossága és 
környezeti hatása közötti viszonyra kell 
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összpontosítani.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „Az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemterve” című 
közleményében a Bizottság vállalta, hogy a 
2011/92/EU irányelv felülvizsgálatában 
tágabb értelemben vett erőforrás-
hatékonysági megfontolásokat is 
érvényesít.

(5) „Az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemterve” című 
közleményében a Bizottság vállalta, hogy a 
2011/92/EU irányelv felülvizsgálatában az 
erőforrások hatékony és fenntartható
felhasználásával kapcsolatban tágabb 
értelemben vett megfontolásokat is 
érvényesít.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az éghajlatváltozás a jövőben is 
károsítani fogja a környezetet és 
hátráltatni fogja a gazdasági fejlődést. 
Ezzel összefüggésben ahhoz, hogy az 
éghajlatváltozás hatásait az Unió teljes 
területén hatékonyan kezelni lehessen, elő 
kell segíteni az Unió környezeti, társadalmi 
és gazdasági értelemben vett ellenálló 
képességének megerősítését. Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és 
az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését 
célzó intézkedéseknek az európai uniós jog 
számos szegmensére ki kell terjedniük.

(9) Az éghajlatváltozás a jövőben is 
veszélyt jelent a környezetre és hátráltatni 
fogja a gazdasági fejlődés 
kiszámíthatóságát. Ezzel összefüggésben 
ahhoz, hogy az éghajlatváltozás hatásait az 
Unió teljes területén hatékonyan kezelni 
lehessen, elő kell segíteni az Unió 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
értelemben vett ellenálló képességének 
megerősítését. Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklését célzó 
intézkedéseknek mostantól az európai 
uniós jog számos szegmensére ki kell 
terjedniük.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A tapasztalatok megmutatták, hogy a 
polgári lakosságot fenyegető 
veszélyhelyzetekben a 2011/92/EU 
irányelv rendelkezéseinek tiszteletben 
tartása káros következményekkel járhat, 
ezért a tagállamokat kivételes esetekben fel 
kell hatalmazni arra, hogy az irányelv 
alkalmazásától eltekintsenek olyan 
projektek esetében, amelyek kizárólagos 
célja a polgári lakosságot fenyegető 
veszélyhelyzetek kezelése, amennyiben 
idejében, megfelelő módon tudatják a 
Bizottsággal e döntés indokait és 
tájékoztatják az érintett lakosságot, 
valamint ha minden más lehetséges 
megoldást mérlegeltek. Ilyen határokon 
átnyúló projektek esetében a Bizottságnak 
– amennyiben és amikor ez megfelelő és 
lehetséges – proaktívabb és segítőbb 
szerepet kell betöltenie.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az előszűrés hatékonyságának 
biztosítása érdekében annak meghatározása 
során, hogy valószínűsíthetők-e jelentős 
környezeti hatások, a tagállamoknak
azonosítaniuk kell a figyelembe veendő 
legfontosabb kritériumokat, és fel kell 
használniuk mindazokat a 
többletinformációkat, amelyek az uniós 
jogi aktusokban előírt más vizsgálatokból 
esetleg rendelkezésre állnak. Ezzel 
összefüggésben – különösen azokra az 

(16) Az előszűrés hatékonyságának és 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
annak meghatározása során, hogy 
valószínűsíthetők-e jelentős környezeti 
hatások, a hatáskörrel rendelkező 
hatóságoknak világosan és szigorúan meg 
kell határozniuk a figyelembe veendő 
legfontosabb kritériumokat, és fel kell 
használniuk mindazokat a 
többletinformációkat, amelyek az uniós 
jogi aktusokban előírt más vizsgálatokból 
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esetekre vonatkozóan, amikor nincs 
szükség környezeti tárgyú vizsgálatra –
helyénvaló meghatározni az előszűrési 
döntés tartalmát.

esetleg rendelkezésre állnak. Ezzel 
összefüggésben – különösen azokra az 
esetekre vonatkozóan, amikor nincs 
szükség környezeti tárgyú vizsgálatra –
helyénvaló meghatározni az előszűrési 
döntés tartalmát.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 13

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 

(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 
összes ésszerű alternatívájának
értékelését, beleértve annak értékelését is, 
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projekt megvalósítása nélkül 
valószínűsíthetően hogyan változna idővel 
a környezet állapota („alapforgatókönyv”).

hogy a projekt megvalósítása nélkül 
valószínűsíthetően hogyan változna idővel 
a környezet állapota („alapforgatókönyv”).

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
meg kell követelni, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság az engedélyt megadó 
határozatát indokolja, valamint hogy az 
indokolás tanúskodjék arról, hogy a 
hatóság figyelembe vette a lefolytatott 
konzultációk eredményeit és az 
összegyűjtött információkat.

(20) Az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
meg kell követelni, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság az engedélyt megadó 
határozatát részletesen és teljes körűen
indokolja, valamint hogy az indokolás 
tanúskodjék arról, hogy a hatóság 
figyelembe vette az érintett
állampolgárokkal folytatott konzultációk 
eredményeit és az összes összegyűjtött 
információt. Abban az esetben, ha ezt a 
feltételt nem tartják be megfelelően, 
jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani az 
érintett nyilvánosság részére.

Módosítás 15

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 

(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 



PE507.937v02-00 12/39 AD\940716HU.doc

HU

nyomon követés nem ismételheti és nem 
lépheti túl a más uniós jogi aktusokban 
előírt nyomonkövetési tevékenységeket.

nyomon követés nem ismételheti és nem 
lépheti túl a más uniós jogi aktusokban 
előírt nyomonkövetési tevékenységeket. 
Ha a nyomon követés során kiderül, hogy 
előre nem látható kedvezőtlen hatások 
következtek be, megfelelő korrekciós 
intézkedésekről kell rendelkezni.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A döntéshozatal korai szakaszában 
való társadalmi részvétel az Aarhusi 
Egyezmény értelmében kulcsfontosságú 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
döntéshozó figyelembe vegye azokat a 
véleményeket és aggodalmakat, amelyek e 
döntések meghozatala szempontjából 
fontosnak lehetnek, ezzel is növelve a 
döntéshozatali folyamat 
elszámoltathatóságát és átláthatóságát, 
javítva a döntések tartalmi minőségét és 
hozzájárulva a közvélemény 
környezetvédelmi problémák iránti 
érzékenységéhez.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) a környezet és az emberi egészség 
magas szintű védelmének a projektek 
környezeti tárgyú vizsgálatára vonatkozó 
minimumkövetelmények megállapításával 
történő biztosítását a tagállamok nem 
képesek kielégítően elérni, és ezért az 
intézkedés tárgyát képező 
környezetvédelmi kérdések terjedelme, 
jelentősége és országhatárokon átívelő 

(28) a környezet, az életminőség és az 
emberi egészség magas szintű védelmének 
a projektek környezeti tárgyú vizsgálatára 
vonatkozó minimumkövetelmények 
megállapításával történő biztosítását a 
tagállamok nem képesek kielégítően elérni, 
és ezért az intézkedés tárgyát képező 
környezetvédelmi kérdések terjedelme, 
jelentősége és országhatárokon átívelő 
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jellege miatt ez a cél uniós szinten jobban 
elérhető, az Unió az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvnek megfelelően 
intézkedéseket hozhat. Az ugyanezen 
cikkben meghatározott arányossági elvvel 
összhangban ez az irányelv nem lépi túl a 
kijelölt cél eléréséhez szükséges mértéket.

jellege miatt ez a cél uniós szinten jobban 
elérhető, az Unió az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvnek megfelelően 
intézkedéseket hozhat. 

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  épületek vagy egyéb létesítmények 
kivitelezése és bontása,

– épületek, illetve egyéb létesítmények 
vagy rendszerek kivitelezése,
– épületek, illetve egyéb létesítmények 
vagy rendszerek bontása,

egyéb beavatkozások a természetes 
környezetbe és tájba, beleértve az 
ásványkincsek kitermelését is.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont – bevezető rész

2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (2) bekezdés a következő 
fogalommeghatározással egészül ki:

b) Az (2) bekezdés a következő 
fogalommeghatározásokkal egészül ki:
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Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ga)„biológiai sokféleség”: minden állat-
és növényfaj és azok élőhelye, a 
különböző eredetű élő szervezetek 
változatossága, amelyek többek között 
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.”

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„gb)„korrekciós intézkedés”: olyan 
további kárenyhítő és/vagy kompenzációs 
intézkedések, amelyeket a projektgazda 
hozhat a projekt végrehajtása során 
felismert olyan előre nem látható 
kedvezőtlen hatások vagy a biológiai 
sokféleség bármilyen nettó csökkenésének 
orvoslása érdekében, amelyek például a 
fejlesztési engedéllyel már rendelkező 
projektek építése vagy működése során 
esetlegesen jelentkező hatások 
enyhítésének elégtelenségéből 
eredhetnek.”

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„független”: képes a tárgyilagos és átfogó 
technikai/tudományos értékelésre, és nem 
áll fenn összeférhetetlenség a hatáskörrel 
rendelkező hatóság, a projektgazda 
és/vagy a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok tekintetében.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„egyesített eljárások”: az egyesített 
eljárásban – más vonatkozó uniós jogi 
aktusok rendelkezéseinek sérelme nélkül 
– a hatáskörrel rendelkező hatóság egy 
vagy több hatóság vizsgálatát egyesítő 
egyetlen környezeti hatásvizsgálatot hajt 
végre.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„vizuális hatásvizsgálat”: a vizuális hatás 
az épített vagy természetes táj vagy városi 
környezet képében a fejlesztés hatására 
bekövetkezett változás, amely pozitív 
(javulás) vagy negatív (romlás) irányú is 
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lehet. A vizuális hatásvizsgálat olyan 
építmények lebontására is kiterjed, 
amelyek védettek vagy stratégiai szerepet 
töltenek be egy hely vagy táj hagyományos 
képében. Kiterjed a földrajzi topográfia és 
bármely más, a természetes kilátást és a 
táj harmóniáját gátló akadály – például 
épület vagy fal – szemmel látható 
változásaira. A vizuális hatás vizsgálata 
nagyrészt olyan minőségi bírálatok révén 
történik, amelyek a táj esztétikai értékére 
és a tájjal való interakcióra, valamint arra 
az értékre vonatkoznak, amelyet az 
előbbiek az adott helynek kölcsönöz 
(genius loci).

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„egyszerűsítés”: a nyomtatványok 
egyszerűsítése, egyesített eljárások és 
koordinációs eszközök kialakítása az 
érintett hatóságok által készített 
értékelések összevonásának érdekében. Az 
egyszerűsítés ezenkívül közös 
szempontrendszer kialakítását, a 
jelentések benyújtási határidőinek 
rövidítését, valamint az objektív és 
tudományos értékelések megerősítését is 
jelenti.

Módosítás 26

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

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

„(3) A tagállamok, ha a nemzeti jog azt 
előírja, eseti alapon úgy határozhatnak, 
hogy ezt az irányelvet a kizárólag 
nemzetvédelmi célokat szolgáló, illetve a 
kizárólag a polgári lakosságot fenyegető 
veszélyhelyzetekben szükségessé váló 
intézkedéseket végrehajtó projektekre nem 
alkalmazzák, amennyiben úgy ítélik meg, 
hogy az irányelv alkalmazása e célok 
teljesülését károsan befolyásolná, feltéve 
hogy minden más lehetséges alternatívát 
alaposan mérlegeltek, és végső döntésüket 
kellően indokolták a Bizottság számára.”

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

2. A 2. cikk (3) és (4) bekezdésének
helyébe a következő szöveg lép:

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„(3) Azokra a projektekre – köztük a 
határokon átnyúló hatást kifejtő 
projektekre – vonatkozóan, amelyekkel 
összefüggésben a környezetre gyakorolt 
hatások vizsgálatát ez az irányelv és más 
uniós jogi aktusok egyidejűleg teszik 
kötelezővé, olyan koordinált vagy 
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követelményeit. egyesített eljárást kell lefolytatni, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
valamennyi követelményét. A 
legszigorúbb jogszabály alkalmazandó.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – a b c ca és d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a lakosságra, az emberi egészségre és a 
biológiai sokféleségre, különös 
figyelemmel a 92/43/EGK tanácsi 
irányelv(*) és a 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv(**) alapján 
védett fajokra és élőhelyekre, valamint a 
biológiai sokféleség csökkenése 
elkerülésének kívánatos voltára;

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

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

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

c) az anyagi javakra és a tájra;

ca) a kulturális örökség helyszínei, az 
EUSZ 3. cikke (3) bekezdésének negyedik 
albekezdésében foglaltak szerint;

d) az a), a b) és a c) pontban felsorolt 
tényezők közötti kölcsönhatásokra;

d) az a), a b), a c) és a ca) pontban felsorolt 
tényezők közötti kölcsönhatásokra, 
valamint e tényezők kumulatív és 
országhatárokon átterjedő hatásaira;

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A (2) bekezdés a következőképpen 
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módosul:
„(2) A 2. cikk (4) bekezdésére is 
figyelemmel a II. mellékletben felsorolt 
projektekre a tagállamok határozzák 
meg, elővizsgálati eljárás keretében, hogy 
a projektet alá kell-e vetni az 5–10. 
cikknek megfelelő vizsgálatnak.
A projektgazda dönthet úgy, hogy 
projektjét aláveti az 5–10. cikknek 
megfelelő vizsgálatnak. 
A tagállamok a következő módon 
határoznak:
a) esetenkénti vizsgálattal; 
vagy
b) a tagállam által megállapított 
küszöbértékek vagy szempontrendszer 
alapján.
(2a) A küszöbértékeknek vagy a 
szempontrendszernek a (2) bekezdés 
alkalmazásában történő megállapításához a 
tagállamoknak minimum küszöbértékek és 
kevésbé korlátozó szempontrendszerek 
meghatározására kell törekedniük annak 
érdekében, hogy egyetlen olyan köz- vagy 
magánprojektet se zárjanak ki, amelynek 
jelentős negatív környezeti hatásai 
lehetnek.” Amennyiben a b) eljárást 
alkalmazzák, a küszöbértékek 
meghatározása során konzultációt kell 
folytatni a nyilvánossággal.”

A hatáskörrel rendelkező hatóság csak 
abban az esetben határozhat úgy, hogy egy, 
a II. mellékletben felsorolt projektet nem 
veti alá az 5–10. cikk szerinti vizsgálatnak, 
ha meggyőződött arról, hogy a projekt nem 
gyakorol a környezetre semmilyen 
várhatóan jelentős negatív hatást.
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Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan a projektgazda 
információkat szolgáltat a projekt 
jellemzőiről, a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásairól, valamint a jelentős 
hatások elkerülése és mérséklése 
érdekében tervezett intézkedésekről. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie.

„(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan – de azon 
projektek kivételével, amelyek nem 
teljesítik vagy túllépik a (2b) bekezdés 
alapján a tagállamok által meghatározott 
küszöbértékeket vagy kritériumokat –a 
projektgazda információkat szolgáltat a 
projekt jellemzőiről és a környezetre 
gyakorolt lehetséges jelentős negatív 
hatásairól. A nyújtandó információ 
részletes listáját a II.A. melléklet 
tartalmazza. Az információt a (2) bekezdés 
szerinti meghatározás elvégzését 
megelőzően hozzáférhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára.”

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés 
alkalmazásában esetenkénti vizsgálat 
elvégzésére vagy küszöbértékek vagy 
szempontrendszer megállapítására kerül 
sor, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
figyelembe veszi a projekt jellemzőivel és 
helyével, valamint a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásaival összefüggő 
kiválasztási kritériumokat. A figyelembe 
veendő kiválasztási kritériumok részletes 
jegyzékét a III. melléklet tartalmazza.”

(4) A II. mellékletben felsorolt projektekre 
vonatkozóan a hatáskörrel rendelkező 
hatóság figyelembe veszi a projekt 
jellemzőivel és helyével, valamint a 
környezetre gyakorolt lehetséges hatásaival 
összefüggő kiválasztási kritériumokat. A 
figyelembe veendő kiválasztási 
kritériumok részletes jegyzékét a III. 
melléklet tartalmazza.”
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Módosítás 33

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

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 határozatát a 
projektgazda által a (3) bekezdés 
értelmében rendelkezésre bocsátott 
információk figyelembevételével, valamint 
a más uniós jogi aktusok által a 
környezetre gyakorolt hatásokra 
vonatkozóan esetleg megkövetelt 
tanulmányok, előzetes ellenőrzések vagy 
vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével hozza meg. 
Amennyiben a hatáskörrel rendelkező 
hatóság úgy dönt, hogy nincs szükség az 
5–10. cikk szerinti környezeti 
hatásvizsgálat elvégzésére, mivel a projekt 
nem éri el vagy nem haladja meg a (2b) 
bekezdés alapján a tagállamok által 
meghatározott küszöbértékeket vagy 
kritériumokat, akkor e határozatot 
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára. Minden más esetben a (2) 
bekezdés szerinti határozatnak teljesítenie 
kell a következő követelményeket:

Módosítás 34

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

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 

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától számított három 
hónapon belül hozza meg, amennyiben a 
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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 
a döntés meghozatala mikorra várható.

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

Módosítás 35

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

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 

„(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk 
szerinti környezeti hatásvizsgálatot, akkor 
a projektgazda az 1. cikk (2) bekezdése fa) 
pontjának értelmében akkreditált 
független szakértő igénybevételével
elkészíti a környezetvédelmi jelentést. A 
környezetvédelmi jelentésnek az e cikk (2) 
bekezdése szerinti meghatározáson kell 
alapulnia, és tartalmaznia kell mindazokat 
az információkat – beleértve, amennyiben 
szükséges, a vizuális hatásvizsgálatot is –
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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tartalmaznia.”

Módosítás 36

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

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:

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

Módosítás 37

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 
hatóságnak meg kell bizonyosodnia arról,
hogy a jelentést akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült, e cikk (3) 
bekezdésének megfelelő szakértők 
készítették vagy ellenőrizték. a 
projektgazdától utólag további információ 
kérhető, ha ezt új körülmények indokolják, 



PE507.937v02-00 24/39 AD\940716HU.doc

HU

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 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 kérheti azt is, hogy a 
környezetvédelmi jelentést független 
szakértők készítsék.

Módosítás 39

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

törölve

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

közreműködését a projektgazda nem veheti 
igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a (4) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban
meghatározzák a független és műszaki 
szempontból felkészült szakemberek 
közreműködésének és kiválasztásának 
részletes szabályait (például a szükséges 
szakképesítések, az értékelők kijelölése, az 
engedélyezés és az eljárásból való kizárás 
szankciói vonatkozásában).

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont – bevezető rész
2012/0297
6 cikk – 7 és 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:

b) A cikk a következő (7) és 
(8) bekezdéssel egészül ki:

Módosítás 43

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

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

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

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A döntéshozatali folyamat által 
érintett állampolgárok tényleges 
részvételének érdekében a tagállamok 
biztosítják, hogy az ezen irányelv által 
meghatározott kötelezettségek 
teljesítéséért általában felelős hatóság 
vagy hatóságok kapcsolattartási adatai 
mindenkor a nyilvánosság rendelkezésére 
álljanak, valamint hogy e hatóság vagy 
hatóságok mindenkor könnyen és gyorsan 
elérhető(ek) legyen(ek), függetlenül attól, 
hogy folyamatban van-e olyan projekt, 
amelyről környezeti hatásvizsgálatot kell 
készíteni, valamint, hogy az 
állampolgárok által tett megjegyzések és 
kifejezett vélemények kellő figyelmet 
kapjanak.
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Módosítás 45

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 az építési és üzemeltetési 
szakaszban egyaránt 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, jelentős mértékű
káros következmények és/vagy a biológiai 
sokféleség nettó csökkenésének 
behatárolására, illetve a korrekciós 
intézkedések elősegítésére.

Módosítás 46

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. Az építési és üzemeltetési 
szakaszok figyelemmel kísérésének 
eredményeit be kell nyújtani a hatáskörrel 
rendelkező hatóság számára, és a 
2003/4/EK irányelvnek megfelelően 
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aktívan terjeszteni kell. Erre a célra 
indokolt esetben a más uniós jogi aktusok 
alapján már egyébként is végzett 
nyomonkövetési tevékenységek is igénybe 
vehetők.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ellenőrzés előre nem 
látható, jelentős káros hatásokat jelez, a 
projektgazda köteles korrekciós 
intézkedéseket hozni. A projektgazdákkal, 
a műszaki szempontból felkészült 
szakértőkkel és/vagy a nemzeti 
szakértőkkel szemben bírságok és/vagy 
szankciók szabhatók ki, amennyiben az 
előre nem látható kedvezőtlen környezeti 
hatások gondatlanságból vagy az 
akkreditációs normák súlyos megsértése 
miatt következtek be. A projektgazda 
korrekciós intézkedésre vonatkozó 
javaslatát a nyilvánosság számára 
rendelkezésre bocsátják, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy hatóságok 
jóváhagyják, illetve biztosítják annak 
végrehajtását.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 

A tervezett projekt jellegére, 
összetettségére, helyére és méretére való 
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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.

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

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az érintett állampolgárok azon jogát, 
hogy megkérdőjelezzék a nyújtott 
információt és bírósági eljárást 
kezdeményezzenek a 11. cikknek 
megfelelően.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 3 b és 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szöveg a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:

b) a cikk a következő (3), (4) és (5)
bekezdéssel egészül ki:

„(4) A nyilvánosság az engedélyezési 
eljárással kapcsolatban jogi kifogást 
emelhet – köztük tiltó végzést is kérhet –
oly módon, hogy a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által kiadott hivatalos határozat 
megfelelő közzétételének napjától 
számított három hónapon belül bírósági 
eljárást indít.
(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság vagy 
hatóságok gondoskodnak arról, hogy az 
engedéllyel rendelkező projektek nem 
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kezdődnek el a jogi kifogás benyújtására 
kiszabott határidő lejárta előtt.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. A 9. cikk után a rendelet a következő 
cikkel egészül ki:
„(9a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hatáskörrel rendelkező hatóság vagy 
hatóságok esetében az ezen irányelvből 
fakadó kötelezettségeik teljesítése során 
ne álljon fel összeférhetetlenség egyetlen 
rájuk nézve kötelező jogszabállyal 
kapcsolatban sem.”

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. A 11. cikk a következőképpen 
módosul:
a) A cikk a következő (6) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az eljárási és alaki előírások 
megsértése az engedély jogszerűsége 
szempontjából figyelmen kívül hagyható, 
ha valószínűleg a hiba nélkül is azonos 
határozat született volna. Ez a helyzet 
különösen az alábbi esetekben:
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a) egyes személyek vagy az illetékes 
hatóságok nem vesznek részt az ezen 
irányelv értelmében szükséges hatósági 
vagy nyilvános konzultációkon, az 
érdekeltségük mértéke azonban 
jelentéktelen volt vagy azt figyelembe 
vették a döntés meghozatalkor,
b) a 9. cikk (1) bekezdésében említett 
adatok nem teljesek, vagy
c) valamely ezen irányelv szerint 
szükséges közzététel hibásan történt, a 
közzététel révén elérendő cél mégis 
teljesült.
Mindez nem érinti a tagállamoknak azt a 
jogát, hogy vonatkozó nemzeti 
jogrendszerükkel összhangban az eljárási 
hibák mellett a jogsérelem előfeltételét is 
szabályozzák.”
b) A cikk a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy a hibásan végrehajtott eljárási 
lépéseket a határozat meghozatala után is 
pótolni lehet, ha az eljárási hiba nem 
súlyos, és nem érinti a projekt alapvető 
jellemzőit. A tagállamok biztosítják, hogy 
az illetékes hatóságok valamely hibás 
eljárási lépés utólagos kiigazítása esetén is 
új, nyitott kimenetelű döntést hozzanak.” 

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„12a. cikk
A Bizottság jogosult a 12b. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusokat elfogadni annak érdekében, 
hogy a III. mellékletben foglalt 
kiválasztási kritériumok és a IIA. és a IV. 
mellékletben található jegyzék 
módosításával az említett mellékleteket 
hozzáigazítsa a tudományos és a műszaki 
fejlődéshez.
12b. cikk
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk tartalmazza.
(2) A 12a. cikk útján a Bizottságnak adott 
felhatalmazás [Kiadóhivatal: beírandó 
ezen irányelv hatálybalépésének napja]-
tól/-től határozatlan időre szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
a 12a. cikk szerinti felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történő kihirdetését követő napon vagy a 
benne megjelölt időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 12a. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
csak akkor lépnek hatályba, ha az adott 
jogi aktusra vonatkozó értesítést követően 
két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel 
kifogást, vagy az Európai Parlament és a 
Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Ezt az 
időtartamot az Európai Parlament vagy a 
Tanács saját kezdeményezésére két 
hónappal meghosszabbíthatja.”
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Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – -1 pont (új)
2011/92/EU irányelv
I melléklet – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az I. melléklet a következő bekezdéssel 
egészül ki:
(4a) külszíni bányák és hasonló külszíni 
kitermelési tevékenységek.

(E módosítás automatikusan törli a „külszíni bányászatot” a 2011/92/EU irányelv II. 
melléklet (2) bekezdése a) pontjából (NYERSANYAG-KITERMELŐ IPARÁGAK)

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
1 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.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II A melléklet – 3 bekezdés – b pont
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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, a levegő és a 
biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevételéből, ideértve a 
hidromorfológiai változásokat is.

Módosítás 57

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, a levegő és a 
biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág 
igénybevétele, ideértve a hidromorfológiai 
változásokat is.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
1 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 ésszerű alternatív 
felhasználásokra, valamint a balesetek 
vagy katasztrófahelyzetek valószínűségére 
és a projekt e kockázatokkal szembeni 
sérülékenységére;
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Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) 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);

j) 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);

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tengerparti területekre; ii. a tengerparti területekre és a tengeri 
környezetre;

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
1 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 
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által védett területekre vagy helyszínekre;

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 63

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- energia- és 
területigényének bemutatását az építés és 
az üzemelés – és adott esetben a bontás –
tartamára vonatkozóan;

Módosítás 64

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 

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

a földterületeket, a talajt és a biológiai 
sokféleséget is) jellegére és mennyiségére 
vonatkozóan;

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szennyezőanyag-kibocsátásból, a 
keltett zajból, rezgésekből, fényből, hőből 
és sugárzásból, a zavaró hatások 
okozásából, a hulladékok 
ártalmatlanításából;

c) a szennyezőanyag-kibocsátásból, a 
keltett zajból, rezgésekből, fényből, hőből 
és sugárzásból, a zavaró hatások 
okozásából, a hulladékok 
ártalmatlanításából és hasznosításából;

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet – 5 bekezdés – 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 ember által 
okozott és természeti katasztrófahelyzetek 
miatti) kockázatokból;

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásából, beleértve a 

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

területhasznosításból és annak 
megváltozásából, az erdészeti 
tevékenységből, valamint a projekt 
energiaigényéből származó kibocsátásokat 
is;

Módosítás 68

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) Elsősorban az 5. pont szerinti jelentős 
káros környezeti következmények 
elkerülése, majd csökkentése és végső 
esetben, 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.
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