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Módosítás 52
Peter Jahr

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 adminisztratív eljárások sok esetben túl 
bonyolulttá és kiterjedtté váltak, amely 
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 amennyiben több 
környezeti hatásvizsgálatra van szükség –
például határokon átnyúló projektek 
esetében – lehetőség legyen összehangolt 
értékelések készítésére és egyesített 
eljárások lefolytatására, valamint kötelező 
vizsgálatok esetében konkrétabb 
kritériumok meghatározására.

Or. en

Módosítás 53
Victor Boştinaru

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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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 jobb legyen a 
végrehajtás.

Or. fr

Módosítás 54
Peter Jahr

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 
tagállamok létrehoznak egy közös, 
paritásos alapon működő, egyablakos 
kapcsolattartó pontot, amely az összes 
eljárási lépésért felel. A projekt végleges 
engedélyezéséhez valamennyi érintett 
tagállam hozzájárulására szükség van.

Or. de

Módosítás 55
Peter Jahr

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 56
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az elmúlt évtizedben megnőtt a 
környezeti kérdések, köztük az erőforrás-
hatékonyság 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.

Or. nl

Módosítás 57
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elmúlt évtizedben megnőtt a (4) Az elmúlt évtizedben megnőtt a 
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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.

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 – fontos helyet 
kell elfoglalniuk az értékelési és a 
döntéshozatali folyamatokon belül.

Or. fr

Módosítás 58
Victor Boştinaru

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 – kritikus helyet kell 
elfoglalniuk az értékelési és a 
döntéshozatali folyamatokon belül.

Or. fr

Módosítás 59
Peter Jahr

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Mivel a Bizottság nem határozott meg 
iránymutatásokat a történelmi és 
kulturális örökség megőrzéséről szóló 
irányelv alkalmazására vonatkozóan, a 
Bizottság javaslatot tesz az irányelv jobb 
végrehajtását célzó szempontokra és 
indikációkra.

Or. en

Módosítás 60
Philippe Boulland

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 
kövekezményei, 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.

Or. fr
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Módosítás 61
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az infrastruktúra-fejlesztési 
projektekkel kapcsolatos környezetvédelmi 
kérdések nem fedhetik el azt a tényt, hogy 
egy projekt mindenképpen hatással lesz a 
környezetre, és hogy a projekt 
hasznossága és környezeti hatása közötti 
viszonyra kell koncentrálni.

Or. fr

Módosítás 62
Victor Boştinaru

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.

Or. fr

Módosítás 63
Victor Boştinaru

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A biológiai sokféleségről szóló ENSZ-
egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), 
amelynek az Európai Unió részes fele, úgy 
rendelkezik, hogy a projekteknek az 
Egyezmény 2. cikke értelmében vett 
biológiai sokféleségre gyakorolt jelentős 
káros hatásait a lehetőségek szabta keretek 
között, az indokolt esetekben meg kell 
vizsgálni annak érdekében, hogy ezek a 
hatások elkerülhetők vagy 
minimalizálhatók legyenek. Ennek az 
előzetes hatásvizsgálatnak hozzá kell 
járulnia az Európai Unió 2010-ben 
elfogadott azon kiemelt céljának 
teljesítéséhez, amely szerint 2020-ig meg 
kell állítani a biológiai sokféleség 
csökkenését és az ökoszisztéma-
szolgáltatások leépülését, valamint, ahol 
csak lehet, e tekintetben helyre kell állítani 
az eredeti állapotot.

(7) A biológiai sokféleségről szóló ENSZ-
egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), 
amelynek az Európai Unió részes fele, úgy 
rendelkezik, hogy a projekteknek az 
Egyezmény 2. cikke értelmében vett 
biológiai sokféleségre gyakorolt jelentős 
káros hatásait meg kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy ezek a hatások 
elkerülhetők vagy minimalizálhatók 
legyenek. Ennek az előzetes 
hatásvizsgálatnak hozzá kell járulnia az 
Európai Unió 2010-ben elfogadott azon 
kiemelt céljának teljesítéséhez, amely 
szerint 2020-ig meg kell állítani a biológiai 
sokféleség csökkenését és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások leépülését, 
valamint, ahol csak lehet, e tekintetben 
helyre kell állítani az eredeti állapotot.

Or. fr

Módosítás 64
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A biológiai sokféleségről szóló ENSZ-
egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), 
amelynek az Európai Unió részes fele, úgy 
rendelkezik, hogy a projekteknek az 
Egyezmény 2. cikke értelmében vett 
biológiai sokféleségre gyakorolt jelentős 
káros hatásait a lehetőségek szabta keretek 
között, az indokolt esetekben meg kell 
vizsgálni annak érdekében, hogy ezek a 
hatások elkerülhetők vagy 
minimalizálhatók legyenek. Ennek az 
előzetes hatásvizsgálatnak hozzá kell

(7) A biológiai sokféleségről szóló ENSZ-
egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), 
amelynek az Európai Unió részes fele, úgy 
rendelkezik, hogy a projekteknek az 
Egyezmény 2. cikke értelmében vett 
biológiai sokféleségre gyakorolt jelentős 
káros hatásait a lehetőségek szabta keretek 
között, az indokolt esetekben meg kell 
vizsgálni annak érdekében, hogy ezek a 
hatások elkerülhetők vagy 
minimalizálhatók legyenek. Ez az előzetes 
hatásvizsgálat hozzájárulhat az Európai 
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járulnia az Európai Unió 2010-ben 
elfogadott azon kiemelt céljának 
teljesítéséhez, amely szerint 2020-ig meg 
kell állítani a biológiai sokféleség 
csökkenését és az ökoszisztéma-
szolgáltatások leépülését, valamint, ahol 
csak lehet, e tekintetben helyre kell állítani 
az eredeti állapotot.

Unió 2010-ben elfogadott azon kiemelt 
céljának teljesítéséhez, amely szerint 2020-
ig meg kell állítani a biológiai sokféleség 
csökkenését és az ökoszisztéma-
szolgáltatások leépülését, valamint, ahol 
csak lehet, e tekintetben helyre kell állítani 
az eredeti állapotot.

Or. nl

Módosítás 65
Victor Boştinaru

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió által az Egyezménnyel 
összefüggésben vállalt kötelezettségeknek, 
valamint a biológiai sokféleségre 
vonatkozó, 2020-ig szóló EU-stratégiának 
megfelelően a környezetre gyakorolt 
jelentős káros hatások elkerülése, 
csökkentése és lehetőség szerinti 
ellentételezése érdekében tett 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy ne romoljon a környezet 
minősége, és összességében ne csökkenjen 
a biológiai sokféleség.

(8) Az Unió által az Egyezménnyel 
összefüggésben vállalt kötelezettségeknek, 
valamint a biológiai sokféleségre 
vonatkozó, 2020-ig szóló EU-stratégiának 
megfelelően a környezetre gyakorolt 
jelentős káros hatások elkerülése 
érdekében tett intézkedéseknek hozzá kell 
járulniuk ahhoz, hogy ne romoljon a 
környezet minősége, és összességében ne 
csökkenjen a biológiai sokféleség.

Or. fr

Módosítás 66
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az éghajlatváltozás a jövőben is 
károsítani fogja a környezetet és 

törölve
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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.

Or. nl

Módosítás 67
Philippe Boulland

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 
előreláthatóságát. 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.

Or. fr

Módosítás 68
Victor Boştinaru
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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 
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 mostantól az 
európai uniós jog számos szegmensére ki 
kell terjedniük.

Or. fr

Módosítás 69
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A vélemény előadója által az 5. módosításban képviselt megközelítés szellemében ennek a 
módosításnak a célja az irányelv alóli kivételeknek a konkrét és kivételes veszélyhelyzetekre 
való korlátozása. Ha azonban elismerjük, hogy az irányelv alkalmazása során a polgári 
lakosság védelmét megkövetelő szélsőséges helyzetekben számít, hogy a döntések idejében 
megszülessenek, nem volna reális, ha e rendelkezést a Bizottság előzetes engedélyéhez 
kötnénk – inkább az eset és a meghozott döntés megfelelő indokolását és a kötelező nyomon 
követést kell biztosítani.

Módosítás 70
Victor Boştinaru

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 71
Peter Jahr

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, 

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

ezért a tagállamokat fel kell hatalmazni 
arra, hogy a megfelelő esetekben az 
irányelv alkalmazásától eltekintsenek.

E tekintetben az irányelvnek figyelembe 
kell vennie az Espoo-i Egyezmény 
rendelkezéseit, amelyek határokon 
átnyúló projektek esetében előírják, hogy 
a részt vevő államok kötelesek értesíteni 
egymást és egyeztetni egymással. Ilyen 
határokon átnyúló projektek esetében a 
Bizottságnak – ahol és amikor ez 
megfelelő és lehetséges – proaktívabb és 
segítőbb szerepet kell betöltenie.

Or. en

Módosítás 72
Philippe Boulland

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 esetekre vonatkozóan, amikor 
nincs szükség környezeti tárgyú 
vizsgálatra – helyénvaló meghatározni az 
előszűrési döntés tartalmát.

törölve

Or. fr
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Módosítás 73
Daniël van der Stoep

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 
esetekre vonatkozóan, amikor nincs 
szükség környezeti tárgyú vizsgálatra –
helyénvaló meghatározni az előszűrési 
döntés tartalmát.

(16) Az előszűrés hatékonyságának 
biztosítása érdekében annak meghatározása 
során, hogy valószínűsíthetők-e jelentős 
környezeti hatások, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok azonosíthatják a 
figyelembe veendő legfontosabb 
kritériumokat, és felhasználhatják
mindazokat a többletinformációkat, 
amelyek az uniós jogi aktusokban előírt 
más vizsgálatokból esetleg rendelkezésre 
állnak.

Or. nl

Módosítás 74
Victor Boştinaru

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 
esetekre vonatkozóan, amikor nincs 

(16) Az előszűrés hatékonyságának és 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
annak meghatározása során, hogy 
valószínűsíthetők-e jelentős környezeti 
hatások, a hatáskörrel rendelkező 
hatóságoknak világosan és szigorúan
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 
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szükség környezeti tárgyú vizsgálatra –
helyénvaló meghatározni az előszűrési 
döntés tartalmát.

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

Or. fr

Módosítás 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 76
Adina-Ioana Vălean

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 

törölve
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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”).

Or. en

Indokolás

Amennyiben a környezetvédelmi jelentésben a projektgazdának más alternatívákat is 
mérlegelnie kell, az jelentős többlet-erőfeszítést igényelhet részéről. Különösen a legkisebb 
környezeti hatással rendelkező alternatívák meghatározása olyan projektek gondos és 
időigényes vizsgálatát igényli, amelyeket nem is terveznek és amelyeket nem is szeretnének 
engedélyeztetni.

Módosítás 77
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A projektgazda által a projektről 
benyújtandó környezetvédelmi jelentésnek 
indokolt tartalmaznia a tervezett projekt 
ésszerű alternatíváinak értékelését.

Or. fr
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Módosítás 78
Victor Boştinaru

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 79
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl
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Módosítás 80
Nikolaos Chountis

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. en

Indokolás

A projektalternatívák környezetvédelmi jelentésbe való kötelező belefoglalásának 
megerősítése érdekében.

Módosítás 81
Nikolaos Chountis

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A környezetvédelmi jelentések 
teljességének, megfelelő minőségének és 
függetlenségének garantálása érdekében 
biztosítani kell, hogy a jelentéseket 
független, akkreditált és szakmai 
szempontból kompetens szakértők 
készítsék tudományosan objektív, 
valamint a projektgazdától és az illetékes 
hatóságoktól teljesen független módon.
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Or. en

Indokolás

E módosítás célja a szakértők függetlenségének és szakmaiságának biztosítása, és minden 
esetleges befolyásolás elkerülése.

Módosítás 82
Daniël van der Stoep

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 a 
hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyt megadó határozatát 
indokolhatja, valamint az indokolás 
tanúskodhat arról, hogy a hatóság 
figyelembe vette a lefolytatott konzultációk 
eredményeit és az összegyűjtött 
információkat.

Or. nl

Módosítás 83
Victor Boştinaru

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 
nyilvánossággal lefolytatott konzultációk 
eredményeit és az összes összegyűjtött 
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információt. Abban az esetben, ha ezt a 
feltételt nem tartják be megfelelően, 
jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani az 
érintett nyilvánosság részére.

Or. fr

Módosítás 84
Nikolaos Chountis

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 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. 
Ha a nyomon követés során kiderül, hogy 
előre nem látott kedvezőtlen hatások 
következtek be, megfelelő korrekciós 
intézkedésekről kell rendelkezni.

Or. en

Indokolás

Ha a nyomon követés során kiderül, hogy kedvezőtlen hatások léptek fel, a projektgazda 
köteles korrekciós intézkedéseket hozni a probléma orvosolása érdekében.

Módosítás 85
Margrete Auken
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Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A döntéshozatal korai szakaszában 
való társadalmi részvétel 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 tudatosságához.

Or. en

Indokolás

A módosítás az előadó 7. módosításának kiegészítése, amely tartalmazza azt az elemet is, 
hogy a döntéshozatalban való társadalmi részvételnek már a korai szakaszban el kell 
kezdődnie a részvétel hatékonyságának és a pozitív hozzájárulásoknak a biztosítása 
érdekében.

Módosítás 86
Daniël van der Stoep

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.

(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 a Tanács részére.

Or. nl
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Módosítás 87
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel ezen irányelv célját: 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 
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.

(28) Mivel ezen irányelv célját: 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 
jellege miatt ez a cél uniós szinten jobban 
elérhető, az Unió az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvnek megfelelően 
intézkedéseket hozhat.

Or. fr

Módosítás 88
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel ezen irányelv célját: 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, 

(28) Mivel ezen irányelv célját: a 
környezet, az emberi egészség és az 
életminőség 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, 
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jelentősége és országhatárokon átívelő 
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.

jelentősége és országhatárokon átívelő 
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.

Or. en

Indokolás

Az előadó 9. módosításában megfogalmazott kiegészítésének elfogadása, amely a célkitűzések 
logikus felsorolásának keretén belül az emberi egészség után illeszti be az életminőséget.

Módosítás 89
Adina-Ioana Vălean

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

– egyéb beavatkozások a természetes 
környezetbe és tájba, beleértve az 
ásványkincsek kiaknázását is.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának való megfelelés érdekében a rendelkezésnek 
egyértelművé kell tennie, hogy bontáshoz vagy létesítmények leállításához környezeti 
hatásvizsgálatra van szükség, de csak akkor, ha erre a bontásra vagy leállításra vonatkozó 
döntés mérlegelés tárgyát képezi. Elkerülendő, hogy már az építéshez készült, eredeti 
környezeti hatásvizsgálatnak tartalmaznia kelljen a 30 év múlva esetleg bekövetkező (vagy 
nem bekövetkező) leállításra vonatkozó információkat. Az ehhez szükséges információk ilyen 
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korai szakaszban még nem állnak rendelkezésre.

Módosítás 90
Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a (2) bekezdés c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
c) „engedély”: a hatáskörrel rendelkező 
hatóság vagy hatóságok olyan döntése, 
amely feljogosítja a projektgazdát a 
projekt megkezdésére, a 11. cikk 
rendelkezései szerinti, idejében történő, 
bíróság előtti felülvizsgálati eljáráshoz 
való jog sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy a 2011/92/EU irányelvben az „engedély” fogalommeghatározásának 
eredeti szövege biztosítsa, hogy a projekt – feltéve hogy nem folyik bírósági eljárás – ne 
kezdődhessen el az előtt, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság zöld utat ne adott volna neki.

Módosítás 91
Peter Jahr

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont – bevezető rész
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – f a és 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:

Or. en
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Módosítás 92
Victor Boştinaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„környezeti hatásvizsgálat”: a valamely 
köz- és magánprojekt független szakértő 
által készített környezetvédelmi 
jelentésének elkészítését mind a 
hatáskörrel rendelkező hatóság, mind a 
projektgazda felé, a kötelező konzultációk 
lefolytatását (az érintett nyilvánossággal és 
a környezetvédelmi hatóságokkal 
lefolytatott konzultációkat egyaránt 
ideértve), a környezetvédelmi jelentés 
tartalmának és az engedélyezési eljárás 
során lefolytatott konzultációk 
eredményeinek figyelembevételét, valamint 
a határozatra vonatkozó 
információszolgáltatást magában foglaló, 
az 5–10. cikkel összhangban lévő 
folyamat.”

Or. fr

Módosítás 93
Peter Jahr

Irányelvre irányuló javaslat
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

„egyesített eljárások”: az egyesített 
eljárásban – más vonatkozó uniós jogi 
aktusok rendelkezéseinek sérelme nélkül 
– a hatáskörrel rendelkező hatóság egy 



AM\936912HU.doc 27/74 PE510.694v02-00

HU

vagy több hatóság vizsgálatát egyesítő 
egyetlen környezeti hatásvizsgálatot hajt 
végre.

Or. en

Módosítás 94
Peter Jahr

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

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

Or. en

Módosítás 95
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
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 
technikai/tudományos tárgyilagosságra, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság, a 
projektgazda és/vagy a nemzeti, regionális 
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és helyi hatóságok nem irányítják vagy 
befolyásolják.”

Or. en

Indokolás

Az előadó 13., új módosításnak elfogadása; ez a módosítás nemzeti hatóságokat említ, amely 
általánosabb kifejezés és ezáltal talán jobban megfelel a különböző tagállamok eltérő 
közigazgatási szerkezetének, ezenkívül említi a regionális és helyi szintet, mivel gyakran 
ezeken a szinteken hozzák az idevonatkozó döntéseket.

Módosítás 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Indokolás

A vizuális hatás alapvetően fontos például a tengerpartok esetében.

Módosítás 97
Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A vélemény előadójának e csomagbeli 17. módosítását követően, e módosítás célja, hogy 
megelőzze a nemzetvédelmi célokra, illetve a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekre 
való hivatkozással történő visszaéléseket. Tekintettel azonban az olyan esetleges rendkívüli 
helyzetekre, amikor a polgári lakosság védelme érdekében gyorsan kell döntéseket hozni, a 
nyilvános konzultáció aligha biztosítható. Megfelelőbbnek tűnik az a megközelítés, miszerint 
az eset és a meghozott döntés Bizottság felé történő megfelelő indokolását és a kötelező 
nyomon követést kell biztosítani.

Módosítás 98
Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 2. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

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

Or. en

Indokolás

A 2011/92/EU irányelv 2. cikke (3) bekezdésének a bizottsági javaslat szerinti módosítására 
és kibővítésére tekintettel javasolt a 2. cikk (4) bekezdésének az irányelv jelenlegi szövegéből 
való elhagyása.

Módosítás 99
Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 
követelményeit.

(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 
egyesített eljárást lehet lefolytatni, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
követelményeit.

Or. en

Indokolás

The principle of streamlining the various environmental assessments under one single 
procedure is fully supported, but the “one-stop-shop” approach as it stands in the proposal 
does not necessarily work. The various pieces of input are not necessarily available in a 
timely fashion. If the developer is obliged to collect all data at the same time the risk of 
causing project delays is real. There is a lack of clarity regarding the actual feasibility of the 
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one-stop-shop integration with the new clear time frame provided (new Art. 4.6 and Art. 6.7). 
The proposed changes should be feasible before making them compulsory.

Módosítás 100
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 
követelményeit.

(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 
egyesített eljárást kell lefolytatni, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
valamennyi követelményét. A 
legszigorúbb jogszabályokat kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ez ugyanaz a módosítás, mint a vélemény előadójának 19. módosítása, beleértve azt a 
pontosítást, hogy az érintett uniós jogi aktusok minden követelményének eleget kell tenni. Az 
eredeti módosításhoz hasonlóan ez is magában foglalja a határokon átnyúló hatású 
projektekre való utalást, valamint a legszigorúbb jogszabályok alkalmazásának 
szükségességét.

Módosítás 101
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – a pont
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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 és az emberi egészségre;

Or. nl

Módosítás 102
Philippe Boulland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a 
levegőre;

Or. fr

Módosítás 103
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Egy projektnek az éghajlatváltozásra gyakorolt közvetlen vagy közvetett hatásának vizsgálata 
súlyos nehézségeket okoz. Az éghajlat-változásra gyakorolt potenciális hatást átfogóbb 
szinten, nem pedig az egyes projektek szintjén kell értékelni.

Módosítás 104
Peter Jahr

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 105
Victor Boştinaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 106
Adina-Ioana Vălean
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 
módosul:
„(2) A 2. cikk (4) bekezdésére is 
figyelemmel a II. mellékletben felsorolt 
projektekre a tagállamok határozzák meg, 
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 ezt meghatározzák:
a) esetenkénti vizsgálattal;
vagy
b) a tagállamok által megállapított 
küszöbértékek vagy szempontrendszer 
alapján.

Or. en

Indokolás

Ösztönözni kell, hogy a II. mellékletben felsorolt projektek közvetlenül átessenek a környezeti 
hatásvizsgálaton, mivel az átláthatóság biztosítása mellett ezáltal a projektgazda időt 
takaríthat meg.

Módosítás 107
Victor Boştinaru

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

aa) A cikk a (2) bekezdés után a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„(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 környezeti hatásai lehetnek.”

Or. fr

Módosítás 108
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Azon projektek kivételével, amelyek nem 
felelnek meg a tagállam által a (2) 
bekezdés b) pontjában meghatározott 
vonatkozó küszöbértéknek vagy 
kritériumoknak, a II. melléklet hatálya alá 
tartozó projektekre vonatkozóan a 
projektgazda információkat szolgáltat a 
projekt jellemzőiről, a környezetre 
gyakorolt lehetséges jelentős hatásairól, 
valamint a jelentős hatások elkerülése és 
mérséklése érdekében tervezett 
intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. The likelihood of a significant impact will 
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determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the information 
required by the "screening" procedure is a duplication/anticipation of the Environment 
Report (Annex I projects). The Commission broadens a significant part of the EIA "scoping" 
process (Annex I) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in conflict with 
Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, that the scope 
of new criteria to be used by the competent authority in the "screening" process (Annex III) 
for Annex II projects implies that developers will have to provide as much information for 
Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I projects. If this is the 
case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is therefore requested 
to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also important is the 
fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Módosítás 109
Adina-Ioana Vălean

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.

Or. en

Indokolás

The aim of the “screening” process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. It is indeed the likelihood of a significant 
impact that will determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the 
information to be provided in the new “screening” procedure looks like a duplication or 
anticipation of the Environment Report, as foreseen for Annex I projects only. In other words, 
the Commission proposal broadens a significant part of the EIA “scoping” process (normally 
limited to Annex I projects) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in 
conflict with Commission’s aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, 
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that the scope of new criteria to be used by the competent authority in the “screening” 
process (Annex III) for Annex II projects implies that developers will have to provide as much 
information for Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I projects. 
If this is the case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is 
therefore requested to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also 
important is the fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Módosítás 110
Victor Boştinaru

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) 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. E vizsgálat 
eredményét nyilvánosságra kell hozni, és 
az érintett nyilvánosság számára 
jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani. A 
figyelembe veendő kiválasztási 
kritériumok részletes jegyzékét a III. 
melléklet tartalmazza.”

Or. fr

Módosítás 111
Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 5 bekezdés
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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 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 határoz, hogy nincs szükség 
az 5–10. cikknek megfelelő környezeti 
hatásvizsgálat elvégzésére, úgy ezt a 
határozatot nyilvánosságra kell hozni. 
Minden más esetben a (2) bekezdés 
szerinti döntésnek teljesítenie kell a 
következő követelményeket:

Or. en

Indokolás

A küszöbértékekre való utalás nem jelent hozzáadott értéket, és homályosabbá teszi a 
rendelkezést. Egyértelműbb azt megemlíteni, hogy amennyiben úgy ítélik meg, hogy nincs 
szükség környezeti hatásvizsgálatra, ezt a határozatot nyilvánosságra kell hozni. Az 
átvilágítási és az alkalmazásikör-meghatározási folyamatokon belüli redundancia kerülendő.

Módosítás 112
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a döntés szövegének ismertetnie kell, 
hogyan történt a III. mellékletben 
meghatározott kritériumok 
figyelembevétele;

a) a döntés szövegének ismertetnie kell, 
hogy a III. mellékletben meghatározott 
kritériumok közül melyeket vették 
figyelembe;
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Or. en

Módosítás 113
Victor Boştinaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) abban az esetben, ha a döntés 
értelmében nem kell elvégezni az 5–10. 
cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, a 
döntés szövegének tartalmaznia kell a 
környezetre gyakorolt esetleges jelentős 
hatások elkerülése, megakadályozása vagy 
mérséklése érdekében tervezett 
intézkedések leírását;

c) abban az esetben, ha a döntés 
értelmében nem kell elvégezni az 5–10. 
cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, a 
döntés szövegének tartalmaznia kell a 
környezetre gyakorolt esetleges jelentős 
hatások elkerülése és megakadályozása 
érdekében tervezett intézkedések leírását;

Or. fr

Módosítás 114
Peter Jahr

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 
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 

(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 
legfeljebb három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
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a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

Or. de

Módosítás 115
Adina-Ioana Vălean

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 
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, valamint 
a lehetséges hatások jellemzőire.

Or. en
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Indokolás

The obligatory consideration of project alternatives by the developer in his environmental 
report may lead to significant additional effort for the developer. In particular, the
identification of alternatives with the lowest impact on the environment demands a careful 
and time-consuming examination of projects which are not being planned and for which 
consent is not being applied for. Requiring the developer to provide a new inflexible detailed 
list of information (Annex IV) in the “environmental report” will jeopardize the flexibility 
provided by Art. 5.2 allowing the competent authority to determine the “level of detail” 
needed for the “environment report”.

Módosítás 116
Peter Jahr

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 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, valamint a 
tervezett projekt projektgazda által 
ellenőrzött alternatíváira. A 
környezetvédelmi jelentésnek a IV. 
melléklet részletes jegyzékében felsorolt 
információkat kell tartalmaznia.
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tartalmaznia.

Or. de

Módosítás 117
Victor Boştinaru

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 
tartalmaznia.

„(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk 
szerinti környezeti hatásvizsgálatot, akkor 
a projektgazda 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, 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.

Or. fr
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Módosítás 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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, ideértve adott esetben 
vizuális hatásvizsgálat készítését is, 
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.

Or. en

Módosítás 119
Adina-Ioana Vălean

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

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, 
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. 
Ennek érdekében meghatározza különösen: 

Or. en

Indokolás

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Módosítás 120
Peter Jahr

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

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 

(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, amennyiben arra az 
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meghatározza különösen: üzemeltető kéri. Ennek érdekében 
meghatározza különösen:

Or. de

Módosítás 121
Peter Jahr

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az eljárás egyes szakaszait és azok 
időtartamát;

törölve

Or. de

Módosítás 122
Peter Jahr

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen
felmerülő alternatívákat;

d) a tervezett projekt szükséges, 
projektgazda által ellenőrzött alternatívái;

Or. de

Módosítás 123
Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen 
felmerülő alternatívákat;

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából felmerülő
alternatívákat, ideértve az összehasonlítási 
alapként szolgáló alternatívát is, 
figyelembe véve a környezeti hatásokat;

Or. en

Indokolás

Megegyezik a vélemény előadójának 27. módosításával, miközben magában foglalja azt a 
pontosítást, miszerint az összehasonlítási alapként szolgáló forgatókönyv (az érintett 
környezet valószínű fejlődése a projekt hiányában) vizsgálatát is bele kell foglalni a jelentésbe 
olyan alternatívaként, amely viszonyítási pontként szolgálhat a projekt várt hatásának 
meghatározásához.

Módosítás 124
Peter Jahr

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az egy adott projekt vagy projekttípus 
sajátos jellemzőivel összefüggésben 
benyújtandó információkat;

törölve

Or. de

Módosítás 125
Victor Boştinaru

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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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 biztosítania kell, hogy a 
jelentést akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült, e cikk (3) 
bekezdésének megfelelő szakértők 
készítették vagy ellenőrizték. 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. fr

Módosítás 126
Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 független, 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. en

Indokolás

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
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question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Módosítás 127
Adina-Ioana Vălean

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 arra is törekedhet, hogy 
a környezetvédelmi jelentést független
szakértők készítsék.

Or. en

Indokolás

Az a követelmény, hogy minden környezeti információ esetében külső felkészült szakértőt 
kelljen bevonni, jelentős problémákat okoz: a közép- és nagyvállalatokat abban fogja 
akadályozni, hogy rendelkezzenek a szükséges belső szakértelemmel, míg a kisvállalatokat 
gazdaságilag fogja tönkretenni. Félő, hogy bizonyos témakörök „felkészült szakemberei” 
egyes országokban és/vagy az egyeztetést folytató közösségben egyszerűen nem lesznek 
elérhetőek. A „független szakértőnek” olyan felkészült személynek/testületnek kell lennie, 
aki/amely a vizsgált munkálatoktól és az ellenőrizendő munkálatokat végzők vezetőségétől 
független.

Módosítás 128
Adina-Ioana Vălean

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

Or. en

Módosítás 129
Adina-Ioana Vălean

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 
közreműködését a projektgazda nem veheti 
igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez.

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

Or. en

Módosítás 130
Adina-Ioana Vălean

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 A tagállamok a (4) bekezdés 
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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).”

rendelkezéseivel összhangban 
meghatározzák a független szakemberek 
közreműködésének és kiválasztásának 
részletes szabályait (például a szükséges 
szakképesítések, az értékelők kijelölése, az 
engedélyezés és az eljárásból való kizárás 
szankciói vonatkozásában).”

Or. en

Módosítás 131
Victor Boştinaru

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 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). Az 
Európai Bizottság fenntartja a jogot arra, 
hogy ellenőrizze e szakértők 
függetlenségét és a kiválasztási eljárás 
megfelelő lebonyolítását.”

Or. fr

Módosítás 132
Heinz K. Becker

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



AM\936912HU.doc 51/74 PE510.694v02-00

HU

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:

Or. en

Módosítás 133
Adina-Ioana Vălean

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

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 nap időkeretet kell 
biztosítani. Kivételes esetekben, ha a 
tervezett projekt jellege, összetettsége, 
helye vagy mérete úgy kívánja, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a 
konzultációs időt hatvan napra 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát az időkeret 
meghosszabbításának okairól.”

Or. en

Módosítás 134
Peter Jahr

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.

Or. de

Módosítás 135
Heinz K. Becker

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) Függetlenül attól, hogy folyamatban 
van-e olyan projekt, amelyről környezeti 
hatásvizsgálatot kell készíteni, 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).

Or. en



AM\936912HU.doc 53/74 PE510.694v02-00

HU

Indokolás

Ez megkönnyíti a nyilvánosság számára a hatóságok megkeresését, többek között abból a 
célból is, hogy egy tervezett, környezeti hatásvizsgálati eljárásnak alávetendő projekt 
esetleges követelményeiről érdeklődjenek, még mielőtt döntés születne arról, hogy 
alkalmazzák-e a jelen irányelv 5–10. cikkét. Ennek eredményeképpen biztosítva lesz a 
nyilvánosság folyamatos tájékoztatása és részvétele, és végül az is megakadályozható lesz, 
hogy egyes projektek, amelyeket ezen irányelv értelmében környezeti hatásvizsgálatnak 
kellene alávetni, kikerüljék ezt az eljárást.

Módosítás 136
Victor Boştinaru

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) Az érintett nyilvánosságnak a 
döntéshozatali folyamatban való, a (4) 
bekezdésben meghatározottak szerinti 
tényleges részvételének biztosítása 
érdekében a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak vagy hatóságoknak be kell 
bizonyítaniuk, hogy figyelembe vették a 
nyilvánosság által megfogalmazott 
észrevételeket és véleményeket. Valódi 
vitát kell tartani, és a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak vagy 
hatóságoknak az érintett nyilvánosság 
által feltett összes kérdésre válaszolniuk 
kell.

Or. fr

Módosítás 137
Victor Boştinaru

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 
észrevételek, vélemények, kérdések és 
válaszok összefoglalását;

Or. fr

Módosítás 138
Victor Boştinaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Azon projektek esetében, amelyek 
valószínűsíthetően jelentős mértékű 
országhatárokon átterjedő 
következményekkel fognak járni, a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak
figyelembe kell vennie az érintett tagállam 
által a 7. cikk szerinti konzultációk 
keretében megfogalmazott észrevételeket.

Or. fr

Módosítás 139
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 

(2) Ha a konzultációkból és az 5., a 6. és a 
7. cikk alapján összegyűjtött 
információkból az derül ki, hogy a projekt 
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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.

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. en

Indokolás

Annak említésekor, hogy milyen lehetőségei vannak a hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
akkor, ha az derül ki, hogy a projekt jelentős mértékű káros hatásokat fog gyakorolni a 
környezetre, a többi lehetőség között érdemes megemlíteni az engedély megtagadásának 
lehetőségét is.

Módosítás 140
Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 adott 
esetben 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 
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esetleg előre nem látott káros 
következmények és/vagy a biológiai 
sokféleség nettó csökkenésének 
behatárolására, illetve a korrekciós 
intézkedések elősegítésére.

Or. en

Módosítás 141
Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 ilyen figyelemmel 
kísérés eredményeit be kell nyújtani a 
hatáskörrel rendelkező hatóság számára. 
Erre a célra indokolt esetben a más uniós 
jogi aktusok alapján már egyébként is 
végzett nyomonkövetési tevékenységek is 
igénybe vehetők.

Or. en

Módosítás 142
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
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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 
szakasz figyelemmel kísérésének 
eredményeit be kell nyújtani a hatáskörrel 
rendelkező hatóság számára, és a 
2003/4/EK irányelvnek megfelelően 
aktívan terjeszteni kell.

Or. en

Indokolás

Megegyezik a vélemény előadójának 33. módosításával, bár tartalmazza azt a pontosítást, 
miszerint a nyomon követést az építési és az üzemeltetési szakaszban egyaránt el kell végezni, 
és hogy miután a hatáskörrel rendelkező hatóság összegyűjtötte az adatokat, a környezeti 
információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelv rendelkezései 
értelmében biztosítania kell azok nyilvánosságra hozatalát.

Módosítás 143
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 144
Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben az ellenőrzés előre nem 
látható káros hatásokat jelez, a 
projektgazda köteles korrekciós 
intézkedéseket hozni. A tagállamok 
biztosítják a nemzeti törvények betartását, 
amennyiben a projektgazda, a műszaki 
szempontból felkészült szakértők és/vagy 
nemzeti szakértők felelősségre vonhatók 
olyan esetben, amikor a káros környezeti 
hatások gondatlanság vagy az 
akkreditációs szabványok súlyos 
megsértésének eredményeképpen 
következnek be. A projektgazda korrekciós 
intézkedésre vonatkozó javaslatát a 
nyilvánosság számára rendelkezésre 
bocsátják, a hatáskörrel rendelkező 
hatóság vagy hatóságok jóváhagyják, 
illetve biztosítják annak végrehajtását.

Or. en

Indokolás

Megegyezik a vélemény előadójának 34. módosításával, hangsúlyozva annak szükségességét, 
hogy az esetleges felelősségekről a nemzeti jogszabályok pontosan rendelkezzenek, és e 
jogszabályokat megfelelően érvényre is juttassák.

Módosítás 145
Peter Jahr

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

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

A tervezett projekt jellegére, 
összetettségére, helyére és méretére való 
tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság 
ezt a határidőt 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.

Or. de

Módosítás 146
Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A projektgazdának és a nyilvánosságnak egyaránt érdeke, hogy az építési engedéllyel 
kapcsolatos adminisztratív eljárások mindegyike és az azokhoz esetleg kapcsolódó különböző 
nyomonkövetési tevékenységek a lehető legkisebb késedelemmel történjenek. Az informatív 
résznek tartalmaznia kell egy egyértelműen meghatározott maximális időtartamot erre a célra.
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Módosítás 147
Margrete Auken

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 nyilvánosság azon jogát, 
hogy a 11. cikknek megfelelően bírósági 
eljárást kezdeményezzen.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok tájékoztassák az érintett nyilvánosságot 
azon jogukról, hogy a jelenlegi 2011/92/EU irányelv 11. cikke értelmében bírósági eljárást 
kezdeményezhetnek, és hogy e hatóságok a nyilvánosság rendelkezésére bocsássa a vonatkozó 
információkat.

Módosítás 148
Victor Boştinaru

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 nyilvánosságnak 
lehetőséggel kell rendelkeznie arra, hogy 
a megadott információkat kétségbe vonja, 
és a tagállamnak biztosítania kell, hogy a 
meghozott döntéssel szemben hatékony 
jogorvoslattal lehessen élni;

Or. fr
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Módosítás 149
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

A rendelkezés nem egyértelmű, és sem a jelentését, sem a következményeit nem lehet 
megfelelően meghatározni. Amennyiben azt jelenti, hogy az információt az előtt közzé kell 
tenni, hogy a projektgazdát értesítették volna a végleges döntésről, a rendelkezést törölni kell. 
Egy ilyen rendelkezéssel korrupciós célból vissza lehetne élni.

Módosítás 150
Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(4) A nyilvánosság jogi kifogással élhet, 
többek között ideiglenes intézkedés iránti 
kérelmet nyújthat be az engedélyre 
vonatkozó döntés tekintetében oly módon, 
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hogy a nemzeti jogszabályok szerinti 
bírósági eljárást kezdeményez legfeljebb 
három hónappal azután, hogy a 
hatáskörrel rendelkező hatóság hivatalos 
döntésének meghozatalát megfelelő 
módon nyilvánosságra hozták.
(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság vagy 
hatóságok biztosítják, hogy az engedéllyel 
rendelkező projektek nem kezdődnek el a 
jogi kifogás benyújtására kiszabott 
határidő lejárta előtt.

Or. en

Indokolás

A (4) bekezdés alapjában véve megegyezik a vélemény előadójának 37.módosításával, olyan 
apróbb árnyalatbeli eltérésekkel, mint hogy az eljárásnak meg kell felelnie a nemzeti 
jogszabályoknak, és hogy a hatóságok kötelessége, hogy döntésüket megfelelően közzétegyék. 
Az (5) bekezdés az előadó indokolásának kivonata, amelynek célja biztosítani, hogy a 
projektek, ha már rendelkeznek is az építési engedéllyel, ne kezdődhessenek el addig, míg a 
jogi kifogások benyújtásának határideje le nem jár.

Módosítás 151
Heinz K. Becker

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 az ezen irányelvből fakadó 
kötelezettségeik teljesítése során ne 
alakuljon ki összeférhetetlenség egyetlen 
rájuk nézve kötelező jogszabállyal 
kapcsolatban sem.”

Or. en
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Indokolás

Ez erősebb garanciája lesz az érintett hatóságok tárgyilagosságának és elfogulatlanságának, 
amely az egyik olyan tanulság, amelyet az európai ombudsmannak az Európai Parlament 
számára készített 2012. május 14-i, a bécsi repülőtér bővítéséről szóló különjelentése kapcsán 
le kell vonni. Ebben az esetben a Bizottság joggal állította, hogy semmilyen jogalapja nem 
volt arra, hogy kezelje a polgárok és az ombudsman arra vonatkozó állításait, hogy egy 
illetékes hatóság nyilvánvalóan összeférhetetlen volt.

Módosítás 152
Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. A 11. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A tagállamok meghatározzák, hogy 
az eljárás melyik szakaszában 
kezdeményezhető a határozatok, jogi 
aktusok és mulasztások kifogásolása,
biztosítva a határozatok, jogi aktusok és 
mulasztások anyagi vagy eljárási 
jogszerűsége kifogásolásának (1) bekezdés 
szerinti lehetőségét, ideértve az ideiglenes 
intézkedés iránti kérelem 
mechanizmusának alkalmazását is.”

Or. en

Indokolás

A 2011/92/EU irányelv eredeti szövegének további alkalmazásaként fontos, hogy maximális 
garanciát nyújtsunk a nyilvánosságnak annak vonatkozásában, hogy mind anyagi, mind 
eljárásjogi szempontból kifogásolhassa az adminisztratív döntések jogszerűségét még a 
projekt megkezdése előtt. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem mechanizmusa az egyik 
olyan garancia, amely biztosítja, hogy semmilyen környezeti kár ne következhessen be az előtt, 
hogy a határozat törvényességét bíróság megerősítette volna.
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Módosítás 153
Peter Jahr

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

9a. A 11. cikk a következőképpen 
módosul:
a) a cikk a következő (6) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6) A tagállamok szabályozhatják, hogy 
az engedélyezés jogszerűsége 
szempontjából az eljárási és alaki 
előírások nem bírnak jelentőséggel, 
amennyiben előreláthatóan 
szabálytalanság nélkül is ugyanaz a 
döntés született volna. Ilyen helyzet 
különösen az alábbi esetekben fordul elő:
a) egyes személyek vagy hatóságok nem 
vesznek részt az ezen irányelv értelmében 
szükséges hatósági vagy nyilvános 
konzultációkon, a kapcsolódó érdekek 
azonban jelentéktelenek voltak vagy 
azokat figyelembe vették a döntés 
meghozatalkor,
b) ha a 9. cikk (1) bekezdése szerinti 
adatok hiányosak, vagy
c) az ezen irányelv értelmében szükséges 
közzététel nem volt teljes körű, a 
közzététellel elérni kívánt célt azonban 
elérték.
Nem sérül a tagállamok azon joga, hogy 
nemzeti jogszabályaik keretében az 
eljárási hibán felül további 
követelményeket határozzanak meg a 
jogsértéssel kapcsolatban.”
b) a cikk a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) A tagállamok szabályozhatják, hogy a 
helytelen eljárási lépéseket a döntés 
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meghozatalát követően is 
megismételhetik, amennyiben nem súlyos 
eljárási hibáról van szó, és az nem érinti a 
projekt alapvető elemeit. A tagállamok 
biztosítják, hogy az illetékes hatóságok a 
hibás eljárási lépések megismétlésénél is 
újfent úgy hoznak döntést, mintha nem 
tudnák előre az eredményt.”

Or. de

Módosítás 154
Adina-Ioana Vălean

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 
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 
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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 arról 
egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
(5) A 12a. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
csak akkor lépnek hatályba, ha az adott 
jogi aktusra vonatkozó értesítést követően 
két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel 
kifogást, vagy az Európai Parlament és a 
Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Ezt az 
időtartamot az Európai Parlament vagy a 
Tanács saját kezdeményezésére két 
hónappal meghosszabbíthatja.”

Or. en

Indokolás

Ha a KHV-irányelv – a Bizottság javaslatának megfelelően – univerzális módon tenné 
kötelezővé a hatályfelmérési kritériumokat (a IIa., III. és IV. mellékletben meghatározottak 
szerint), akkor nem a Bizottság felhatalmazása (12a. cikk) lenne a megfelelő eszköz e 
mellékletek módosítására. Ez esetben ezek a kritériumok az irányelv alapvető részét képeznék, 
amelyeket csak rendes jogalkotási eljárás keretében lehet módosítani. Vagy újra kell gondolni 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazását, vagy nem lehet kötelezővé tenni a 
mellékletek kritériumait.

Módosítás 155
Ana Miranda

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

Or. en

(E módosítás elfogadása esetén a „külszíni bányák” automatikusan kikerülnek a 2011/92/EU 
irányelv II. melléklet (2) bekezdés a) pontjából (NYERSANYAG-KITERMELŐ IPARÁGAK)

Indokolás

E tevékenység jellegénél – a földre, vízre és levegőre gyakorolt szennyező hatásánál – fogva 
az e tevékenységekhez kapcsolódó projekteket automatikusan környezeti hatásvizsgálatnak 
kellene alávetni, ezért az irányelv I. mellékletében kell szerepelniük.

Módosítás 156
Roger Helmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A II. melléklet (2) bekezdés d) pontja 
a következő alponttal egészül ki:
„iv) feltárást és a sziklaalakzatokban 
rekedt kőolaj és/vagy földgáz értékelését 
célzó fúrás.”

Or. en

Indokolás

A további palagáz- és kőolajfeltárások folytatásának engedélyezéséhez a feltárást célzó 
fúrásoknak csak a II. melléklet szabályozásának kellene, hogy megfeleljen. A palagáz- és 
kőolaj-kitermelés természeténél fogva a meglévő I. melléklet 14. cikkéhez tartozik: „kőolaj és 
földgáz kereskedelmi célú kitermelése, ahol a kitermelt mennyiség meghaladja kőolaj 
esetében a napi 500 tonnát, földgáz esetében a napi 500000 m3-t.”
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Módosítás 157
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A II. melléklet (2) bekezdés d) pontja 
a következő alponttal egészül ki:
„iv) gázpalarétegekben vagy más, 
hasonlóan alacsony, vagy alacsonyabb 
permeabilitású és porozitású üledékes 
sziklaalakzatokban rekedt kőolaj és/vagy 
földgáz feltárása,”

Or. en

Indokolás

A palagáz II. mellékletben való említése egyértelműsíti, hogy a palagáz feltárására irányuló 
tevékenységek során eleget kell tenni a következő bizottsági dokumentumban foglaltaknak: 
„Útmutató a 85/337/EGK irányelv alkalmazásához a nem hagyományos szénhidrogén-
feltárással és -kitermeléssel kapcsolatos projektek során” (2011. december). Ez egyben 
pontos jogi választ is ad a 2012. novemberi 2011/2309. sz. európai parlamenti állásfoglalásra, 
amelyben az EP kérte, hogy bocsássanak rendelkezésére pontosabb, naprakész és átfogó 
tudományos adatokat a palagázról; ez pedig csak akkor lehetséges, ha engedélyezik a 
palagáz-kitermelő tevékenységeket.

Módosítás 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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

Or. en

Módosítás 159
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 160
Adina-Ioana Vălean

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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Or. en

Módosítás 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

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);

Or. en

Módosítás 162
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr
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Módosítás 163
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a hegyvidékekre és az erdős 
területekre;

törölve

Or. fr

Módosítás 164
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ix. nemzeti vagy regionális jogszabály 
által védett területek vagy helyszínek;
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Or. en

Módosítás 166
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

x. szeizmikus vagy olyan területek, ahol 
nagy a természeti katasztrófa kockázata.

Or. en

Módosítás 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 168
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A figyelembe vett alternatívák műszaki, 
helymegválasztási és más vonatkozásainak 
ismertetése (például a tervezés, a műszaki 
kapacitás, a méret és a kiterjedés 
vonatkozásában).

Or. fr

Módosítás 169
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A környezet azon aspektusainak 
ismertetése, amelyekre a javasolt projekt 
valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást 
fog kifejteni.
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való alkalmazkodás szempontjából 
releváns hatások, amennyiben a projekt 
figyelembe veszi az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó kockázatokat), az anyagi 
javakat, a kulturális örökséget, beleértve 
az építészeti és a régészeti örökséget is, 
valamint a tájat; az ismertetésnek ki kell 
terjednie a felsorolt tényezők közötti 
kölcsönhatásokra, valamint a felsorolt 
tényezőknek a természetes és az emberi 
tevékenységből fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére is.

Or. fr


