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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

– az eltérések megszüntetése konkrét nemzeti jogszabályok következtében;

– jogot kell biztosítani a nyilvánosság számára a szűrési és az átvilágítási eljárásokban való 
részvételre; 

– a szűrési és az átvilágítási határozatokat közvetlen és megfelelő időben történő bírósági 
felülvizsgálat alá kell vetni;

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

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

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

A jelenlegi környezeti hatásvizsgálat sikeres felülvizsgálatának figyelembe kell vennie annak 
szükségességét, hogy a környezeti hatások szabályozását és eredményes értékelését, illetve 
ennek igazgatási költségeit a környezetünk jövőjébe, illetve az európai polgárok egészségébe 
és jólétébe való befektetésnek tekintsük. 

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Amennyiben egyes tagállamokban nagyobb védelmet biztosító szabályok vannak érvényben, 
azokat a 2011/92/EK irányelv 3. preambulumbekezdésében foglaltak szerint továbbra is 
alkalmazni kell.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 191. cikkének (2) bekezdése 
értelmében az Unió környezetvédelmi 
politikája az elővigyázatosság és a 
megelőzés elvén alapul, valamint azon az 
elven, hogy a környezeti károkat 
elsődlegesen a forrásuknál kell elhárítani, 
továbbá a „szennyező fizet”-elven.

Or. en

Indokolás

Kockázatok esetén megelőző döntéshozatallal elért magasabb szintű környezetvédelem 
biztosítása érdekében. A 2011/92/EK irányelv (2) preambulumbekezdéséből származik.

Módosítás 3

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, a biológiai sokféleség, a 
földhasználat, 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 
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döntéshozatali folyamatokon belül.

Or. en

Indokolás

A földhasználat megváltozása az ember ökológiai lábnyomának szemmel látható mutatója, és 
a legfontosabb mozgatórugója a biológiai sokféleség csökkenésének és a talajpusztulás egyéb 
formáinak.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság „Európa 2020: Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című 
közleményében meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban, az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés beindítása érdekében a 
2011/92/EU irányelv alkalmazása során –
különösen a kis- és középvállalkozások 
számára – versenyalapú üzleti környezetet 
szükséges biztosítani.

(12) Amellett, hogy az Uniónak egy 
fenntarthatóbb üzleti környezetre kell 
törekednie – különösen a kis-és 
középvállalkozásokkal kapcsolatosan –, a 
környezet romlásának megakadályozása, 
illetve egy erőforrás-hatékonyabb és 
környezetbarátabb gazdaság előmozdítása
érdekében a legfontosabb eszköznek a
2011/92/EU irányelv végrehajtásának kell 
maradnia.

Or. en

Indokolás

Az irányelv egyes köz-és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásával foglalkozik, ezért a 
környezetvédelemnek és az emberi egészségnek elsőbbséget kell élveznie.  Az Európa 2020 
című bizottsági közlemény az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiájával 
foglalkozik.
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Módosítás 5

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 – amennyiben a Bizottságot és
az érintett nyilvánosságot megfelelően 
tájékoztatják – az irányelv alkalmazásától
kivételesen eltekintsenek olyan projektek 
esetében, amelyek kizárólagos célja a 
polgári vészhelyzetekre való reagálás.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek a lehető legszigorúbbnak kell lennie, ha olyan projekteket szeretnénk, amelyek 
betartják a környezetvédelmi előírásokat. Kizárólag azon projektek esetében lehetne bizonyos 
mentességet adni, amelyek polgári veszélyhelyzetekre reagálnak. A Bizottságot és az érintett 
nyilvánosságot ennek megfelelően tájékoztatni kell.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az országhatárokon átterjedő 
környezeti hatások vizsgálatáról szóló 
espoo-i egyezmény kötelezi azon feleket, 
akik az egyezményt magukra nézve 
kötelezőnek tekintik, hogy egyes 
tevékenységek tervezésének korai 
szakaszában környezeti hatásvizsgálatot 
végezzenek.  Ezen államok számára 
előírja azt az általános kötelezettséget is, 
hogy értesítsék egymást és konzultáljanak 
egymással minden olyan nagyszabású 



PE507.937v01-00 8/35 PA\930581HU.doc

HU

projekttervet illetően, amelyek jelentős 
kedvezőtlen, határokon átnyúló környezeti 
hatást fejthetnek ki.

Or. en

Indokolás

A környezeti veszélyek nincsenek tekintettel az országhatárokra. Az Európai Közösség 1991. 
február 25-én aláírta, illetve 1997. június 24-én ratifikálta az espoo-i egyezményt.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A döntéshozatalban 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

Mindazoknak, akikre hatást gyakorolhat egy projektre vonatkozóan hozott döntés, joguk van a 
megfelelő tájékoztatáshoz és ahhoz, hogy részt vehessenek az őket érintő döntések 
meghozatalában.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b)Az Európai Unió által aláírt és 
ratifikált Aarhusi Egyezmény jogokat 
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biztosít a nyilvánosság számára a helyi, 
országos és határokon átnyúló környezeti 
ügyekre vonatkozó döntéshozatali 
folyamatok során az információhoz való 
hozzáférés, a nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog területén. 

Or. en

Indokolás

Az Aarhusi Egyezmény egy olyan többoldalú környezetvédelmi megállapodás, amelyen 
keresztül az állampolgárok nagyobb lehetőséget kapnak a környezeti információkhoz való 
hozzáféréshez, ezzel növelve a környezeti irányítás hálózatát, és egy olyan új mechanizmust 
létrehozva, amely erősíti a nyilvánosság döntéshozatalban való részvételében rejlő értékeket, 
és garantálja a hozzáférést az igazságszolgáltatáshoz.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) »környezeti hatásvizsgálat«: a 
környezetvédelmi jelentés projektgazda 
általi 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.”

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért, és ama félreértés tisztázása érdekében, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak kell elkészítenie a környezeti jelentést.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Európa biológiai sokféleségének folyamatos csökkenése új kötelezettségvállalásokat 
eredményezett e csökkenés, illetve az ökoszisztéma-szolgáltatások romlásának 2020-ig történő 
megállítása, s ahol lehetséges, helyreállítása érdekében. Az egyértelműség és megerősítés 
céljából szükség van e fogalom meghatározására, hiszen a környezeti hatásvizsgálat a 
biológia sokféleség védelmének kulcsfontosságú eszköze a természetvédelmi irányelvek 
alapján kijelölt területeken belül és kívül egyaránt. 

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A korrekciós intézkedés fogalommeghatározására a projektgazdára vonatkozó azon 
követelmény alátámasztására van szükség, hogy korrekciós intézkedéseket hozzon, 
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amennyiben az ellenőrzés rávilágít a kárenyhítési és kompenzációs intézkedések 
sikertelenségére vagy jelentős káros környezeti hatások meglétére.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

"gc)„független”: képes a 
technikai/tudományos tárgyilagosságra, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság, a 
projektgazda és/vagy a nemzeti kormány 
nem irányítja vagy befolyásolja.” 

Or. en

Indokolás

E meghatározásra a szakértők függetlenségének és szakmaiságának biztosítására van 
szükség.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

"gd)„akkreditált és műszaki szempontból 
felkészült szakértők” és „nemzeti 
szakértők”: szakértők, akik képesítésük, 
szakértelmük és tapasztalatuk alapján a 
nemzeti akkreditáló testület megítélése 
szerint műszakilag alkalmasak az ezen 
irányelv szerinti környezeti jelentések és 
más környezeti információk elkészítésére 
vagy ellenőrzésére.” 

Or. en
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Indokolás

A meghatározásra azért van szükség, mivel a projektgazda és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság egyaránt köteles akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakértőket alkalmazni 
a környezeti jelentés elkészítéséhez vagy ellenőrzéséhez. Olyan egyéb környezeti információk 
esetén is kell akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakértőket alkalmazni, amelyeket 
szakértők nyújthatnak vagy ellenőrizhetnek – például a szűréssel és átvilágítással 
összefüggésben.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

"ge)„szankciók”: a szakértők 
akkreditációjának felfüggesztése vagy 
megszüntetése, illetve a szakértők 
valamely nemzeti szakértői bizottsági 
tagságának felfüggesztése vagy 
megszüntetése az ezen irányelv szerinti 
környezeti jelentések és más környezeti 
információk elkészítése vagy ellenőrzése 
során az akkreditációs normák egyéb 
súlyos megsértése esetén.”

Or. en

Indokolás

Szankciókat kell kiszabni azon szakemberekkel szemben, akiknek munkája gondatlannak vagy 
rendkívül alacsony színvonalúnak bizonyul.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

"gf)„büntetések”: büntető bírságok, 
amelyek az akkreditált szakértőkkel és a 
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többi érdekelt féllel szemben kiszabhatók, 
és/vagy büntetőeljárás, amely alá az 
akkreditált szakértők és az érdekelt felek 
vonhatók az ezen irányelv szerinti 
környezeti jelentések és más környezeti 
információk elkészítése vagy ellenőrzése 
során elkövetett bármilyen gondatlanság 
vagy az akkreditációs normák egyéb 
súlyos megsértése esetén.” 

Or. en

Indokolás

Büntetéseket kell kiszabni azon szakemberekkel szemben, akiknek munkája gondatlannak vagy 
rendkívül alacsony színvonalúnak bizonyul. 

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

"(3) A tagállamok, ha a nemzeti jog azt 
előírja, és csak a nyilvánossággal 
folytatott konzultációt követően, 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. A 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
minden egyes alkalomról, amikor ezen 
eltérésekkel élnek, annak okairól és 
céljáról.”

Or. en
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Indokolás

Az irányelvnek a lehető legszigorúbbnak kell lennie, ha olyan projekteket szeretnénk, amelyek 
betartják a környezetvédelmi előírásokat. Kizárólag azon projektek esetében lehetne bizonyos 
mentességet adni, amelyek polgári veszélyhelyzetekre reagálnak. A Bizottságot és az érintett 
nyilvánosságot ennek megfelelően tájékoztatni kell.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A KHV-irányelvnek a lehető legszigorúbbnak kell lennie, ha olyan projekteket szeretnénk, 
amelyek betartják a környezetvédelmi előírásokat. Ha egyes nemzeti jogszabályok 
következtében eltérések vannak, akkor nem biztosított a KHV-irányelv hatékony, egységes és 
megfelelő végrehajtása.  Ráadásul ez az eltérés problémákat fog okozni valamennyi 
tagállamban az átültetési kötelezettséget illetően.
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Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az irányelv szerinti határokon átnyúló KHV-eljárásokat jobban összhangba kell hozni az 
espoo-i egyezmény előírásaival, amelynek az EU részes fele.  A környezet és az emberi 
egészség jobb védelme érdekében a legszigorúbb jogszabályokat kell alkalmazni.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
4. A 7. cikk sérelme nélkül, a tagállamok 
kivételes esetekben és csak azután, hogy a 
nyilvánossággal konzultáltak, egyes 
projekteket teljesen vagy részben 
mentesíthetnek az ebben az irányelvben 
meghatározott rendelkezések hatálya alól.
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Or. en

Indokolás

Az eljárás átláthatósága és szilárdsága érdekében szükség van a közvéleménnyel folyatott 
konzultációra, amikor a tagállamok konkrét projektekről döntenek.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Európa biológiai sokféleségének folyamatos csökkenése új kötelezettségvállalásokat hozott e 
csökkenés, illetve az ökoszisztéma-szolgáltatások romlásának 2020-ig történő megállítása, s 
ahol lehetséges, helyreállítása érdekében.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdés a következő albekezdéssel 
egészül ki:

A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy az 
a) és a b) pontnak megfelelő mindkét 
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eljárást alkalmazzák. Amennyiben a b) 
eljárást alkalmazzák, a küszöbértékek 
vagy kritériumok meghatározása során 
konzultációt kell folytatni a 
nyilvánossággal.” 

Or. en

Indokolás

Az eljárás átláthatósága és szilárdsága érdekében szükség van a közvéleménnyel folyatott 
konzultációra, amikor a tagállamok meghatározzák a II. melléklet küszöbértékeit.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

"(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan – de azon 
projektek kivételével, amelyek nem 
teljesítik vagy túllépik a (2b) bekezdés 
alapján a tagállamok által meghatározott 
küszöbértékeket vagy kritériumokat –a
projektgazda információkat szolgáltat a 
projekt jellemzőiről és a környezetre 
gyakorolt lehetséges hatásairól. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie. Az információt a (2) 
bekezdésben előírt meghatározás 
elvégzését megelőzően hozzáférhetővé kell 
tenni a nyilvánosság számára.”

Or. en

Indokolás

We oppose the proposal that the information provided by the developer for screening 
purposes must include mitigation measures (Article 4 (3). Although it is important for projects 
to avoid and reduce significant effects, these effects need to be assessed, and effective 
mitigation measures need to be developed, through the EIA process. There is a real risk that 
developers will tend to provide a document at the screening stage which looks like a full 



PA\930581HU.doc 19/35 PE507.937v01-00

HU

environmental statement in order to get the project screened out, thereby avoiding proper 
consideration of alternatives, consultation with environmental authorities and public 
participation.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
csak abban az esetben határozhat úgy, 
hogy egy, a II. mellékletben felsorolt 
projektet nem veti alá az 5–10. cikk 
szerinti vizsgálatnak, ha meggyőződött 
arról, hogy a projekt nem gyakorol a 
környezetre semmilyen várhatóan jelentős 
hatást.

Or. en

Indokolás

A 4. cikk (3) bekezdése módosításaival összhangban.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

"(5) A hatáskörrel rendelkező hatósága (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 

"(5) A hatáskörrel rendelkező hatósága (2)
és a (4a) bekezdés szerinti meghatározását
a projektgazda által a (3) bekezdés 
értelmében rendelkezésre bocsátott 
információk figyelembevételével, a más 
uniós jogi aktusok által a környezetre 
gyakorolt hatásokra vonatkozóan esetleg 
megkövetelt tanulmányok, előzetes 
ellenőrzések vagy vizsgálatok 
eredményeinek figyelembevételével hozza 
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kell a következő követelményeket: meg. Amennyiben a hatáskörrel 
rendelkező hatóság úgy dönt, hogy nincs 
szükség az 5–10. cikk szerinti környezeti 
hatásvizsgálat elvégzésére amiatt, hogy a 
projekt nem éri el vagy meghaladja a (2b) 
bekezdés alapján a tagállamok által 
meghatározott küszöbértékeket vagy 
kritériumokat, akkor e meghatározást 
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára. Minden más esetben a (2) 
bekezdés szerinti meghatározásnak
teljesítenie kell a következő 
követelményeket:

Or. en

Indokolás

A 4. cikk (3) bekezdése módosításaival összhangban.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
konzultál a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett hatóságokkal, a projektgazdával és 
az érintett nyilvánossággal, 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:

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk szerinti átvilágítási eljárások során a nyilvánosság részvételének biztosítása.
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Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 és annak konkrét 
jellemzői szempontjából felmerülő 
alternatívákat, figyelembe véve a 
környezeti hatásokat;

Or. en

Indokolás

Az alternatívákat környezeti szempontból kell megvizsgálni. Ha az alternatívák ugyanazon 
megközelítés „kikozmetikázott” variánsát jelentik, akkor ezek nem fognak megfelelni meg a 
környezetvédelmi igények előírásainak.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Magától értetődik, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság további felvilágosítást kérhet, ha új 
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körülmények merültek fel, anélkül hogy köteles lenne indokolnia kérelmét.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 5. cikk (1) bekezdése szerinti 
környezetvédelmi jelentések teljességének
és kellő minőségének garantálása 
érdekében:

(3) Az 5. cikk (1) bekezdése szerinti 
környezetvédelmi jelentések és az ezen 
irányelv szerinti egyéb környezeti 
információk teljességének, kellő 
minőségének és függetlenségének
garantálása érdekében:

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

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést és az ezen 
irányelv szerinti egyéb környezeti 
információkat független, akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
készítsék; és

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

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést és az ezen irányelv szerinti egyéb 
környezeti információkat akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
és/vagy nemzeti szakértőkből álló 
bizottságok ellenőrizzék.

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 akkreditált és műszaki szempontból 
felkészült szakértők közreműködését vette 
igénybe, akkor ugyanezeken szakértők 
közreműködését a projektgazda nem veheti 
igénybe a környezetvédelmi jelentés és az 
ezen irányelv szerinti egyéb környezeti 
információk elkészítéséhez.

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 

A tagállamok a (4) bekezdés 
rendelkezéseinek megfelelően
meghatározzák a független, akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült 
szakemberek közreműködésének és 
kiválasztásának részletes szabályait
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eljárásból való kizárás vonatkozásában). (például a szükséges szakképesítések, az 
értékelők kijelölése, az engedélyezés, az 
eljárásból való kizárás, szankciók és 
büntetések vonatkozásában).”

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja, hogy biztosítsák a szakértők függetlenségét és szakszerűségét. 

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk a (3) bekezdést követően a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A tagállamok független nemzeti 
akkreditáló testületek létrehozásáról és 
felügyeletéről rendelkeznek, amelyek a 
műszaki szempontból felkészült 
szakemberek és/vagy egy nemzeti 
szakértői bizottság akkreditálása során 
megfelelő műszaki minőségi normákat 
alkalmaznak.  Az ezen irányelv szerinti 
környezeti jelentések és más környezeti 
információk elkészítése vagy ellenőrzése 
során az akkreditációs normák szakértők 
általi bármilyen súlyos megsértése esetén 
az ezért felelős szakértőkkel szemben 
szankciók vagy bírságok szabhatók ki.  A 
nemzeti bizottságokba kinevezett 
akkreditált és/vagy műszaki szempontból 
felkészült szakértőket adott esetben 
hasonlóképpen felelősségre vonhatóvá 
kell tenni.”

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az, hogy elősegítse a szakértők szakmai függetlenségét, illetve biztosítsa, 
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hogy azok felelősségre vonhatók legyenek az általuk szolgáltatott vagy ellenőrzött 
információk teljességéért és minőségéért.

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az Aarhusi Egyezmény 6. cikkének (8) bekezdése előírja a nyilvánosság részvételével zajló 
eljárás eredményeinek „kellő figyelembevételét”, ami magával vonja a meghozandó döntés 
irányítását.  A jelenlegi irányelv értelmében kevésbé kényszerítő az az előírás, hogy a 
hatáskörrel rendelkező hatóság döntésének „figyelembe kell vennie” a nyilvános részvételi 
eljárást, és ez elmarad attól, ami az Aarhusi Egyezmény megfelelő átültetéséhez szükséges. E 
következetlenség megszüntetése érdekében javasoljuk az Aarhusi Egyezményben szereplő 
„kellő mértékben” megfogalmazást.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor köteles 
gondoskodni arról, hogy az engedély 
tartalmazzon olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentős mértékű 
káros hatások figyelemmel kísérését, és 

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

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 és/vagy a biológiai 
sokféleség nettó csökkenésének
behatárolására, illetve a korrekciós 
intézkedések elősegítésére.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása céljából, hogy az ellenőrzés kiterjedjen az építési és üzemeltetési 
szakaszokra is, azt benyújtsák a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, az eredményeket pedig 
nyilvánosságra hozzák.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A figyelemmel kísérendő paraméterek 
típusát és a figyelemmel kísérés 
időtartamát a tervezett projekt jellegéhez, 
helyéhez és méretéhez, valamint a projekt 
környezetre gyakorolt hatásainak 
jelentőségéhez igazodva, az arányosság 
követelményének szem előtt tartásával kell 
megválasztani. E figyelemmel kísérés 
eredményeit benyújtják a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak, és a nyilvánosság 
számára elérhetővé teszik.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása céljából, hogy az ellenőrzés kiterjedjen az építési és üzemeltetési 
szakaszokra is, azt benyújtsák a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, az eredményeket pedig 
nyilvánosságra hozzák.
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Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása céljából, hogy az ellenőrzés kiterjedjen az építési és üzemeltetési 
szakaszokra is, azt benyújtsák a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, az eredményeket pedig 
nyilvánosságra hozzák.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a környezetvédelmi jelentés és az 
érintett nyilvánosság által megfogalmazott 

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

aggályok és vélemények vizsgálatát 
követően a határozat alapjául szolgáló főbb 
indokokat és megfontolásokat, beleértve az 
arra vonatkozó információkat, hogy 
hogyan vették kellő mértékben figyelembe
a nyilvánosság részvételének folyamatát;

Or. en

Indokolás

Az Aarhusi Egyezmény 6. cikkének (8) bekezdése előírja a nyilvánosság részvételével zajló 
eljárás eredményeinek „kellő figyelembevételét”.  Javasoljuk az Aarhusi Egyezményben 
szereplő „kellő mértékben” megfogalmazást, amely összhangba hozza az irányelvet az 
Egyezménnyel.

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

"(3) A tagállamok az (1) bekezdésben 
meghatározott információkat már akkor a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják, 
amikor a hatáskörrel rendelkező hatósága 
projekt környezeti hatásvizsgálatának rá 
eső részét elvégezte.”

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (1) bekezdése módosításaival összhangban.

Módosítás 37

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

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

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

"4. A nyilvánosság az engedélyezési 
eljárással kapcsolatban jogi kifogást 
emelhet – köztük tiltó végzést is kérhet –
oly módon, hogy a hatáskörrel rendelkező 
hatóság által kiadott hivatalos határozat 
napjától számított három hónapon belül 
bírósági eljárást indít.

Or. en

Indokolás

Az irányelv nem rendelkezik az Aarhusi Egyezményben előírt jogorvoslati lehetőségekről. A 
módosítás célja, hogy ezt a hiányt orvosolja, és megfelelő időkeretet nyújtson a nyilvánosság 
számára a jogi útra tereléshez, illetve biztosítsa, hogy az engedéllyel rendelkező projekteket a 
jogi kereset benyújtásához kiszabott határidő lejárta előtt ne lehessen elkezdeni.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
2011/92/EU irányelv
12 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 12a. cikk útján a Bizottságnak adott 
felhatalmazás [Kiadóhivatal: beírandó ezen 
irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től
határozatlan időre szól.

(2) A 12a. cikk útján a Bizottságnak adott 
felhatalmazás [Kiadóhivatal: beírandó ezen 
irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től
öt évre szól. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időszak vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időtartamok vége előtt, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Or. en
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Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének (1) pontja szerint „A 
felhatalmazást tartalmazó jogalkotási aktusokban kifejezetten meg kell határozni a 
felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és időtartamát”. Más uniós 
intézményeknek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásáról és eredményeiről való 
tájékoztatása érdekében.

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletet a következő 
bekezdésekkel kell kiegészíteni:
„14a. A palarétegben vagy egyéb, 
hasonlóan alacsony vagy alacsonyabb 
áteresztőképességű és porozitású üledékes 
kőzetképződményekben rekedt kőolaj 
és/vagy földgáz felkutatása, vizsgálata és 
kiaknázása, a kitermelt mennyiségtől 
függetlenül. 
14b. A szénrétegből származó földgáz 
felkutatása és kiaknázása, a kitermelt 
mennyiségtől függetlenül.”

Or. en

Indokolás

A palagáz kitermelési tevékenységek sajátosságai a KHV-irányelvben jelenleg nem 
megfelelően kezelt fontos kérdések, amely irányelv minden új projektet megelőzően ezeket a 
tevékenységeket problematikus – nem rendszeres és nem kötelező – KHV-nak veti alá. A 
módosítás a Petíciós Bizottság ajánlásait követi, amely rendszeres KHV alkalmazására szólít 
fel minden új, nem hagyományos földgáz és kőolajprojekt esetén. Ezzel az I. melléklet a KHV-
irányelv 4. cikkének (1) bekezdése értelmében kiegészül, amely kimondja, hogy a vizsgálat az 
I. mellékletben említett egyes projektekre nézve kötelező.
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Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – - 1 pont
2011/92/EU irányelv
II 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, a környező terület
bemutatása, különös tekintettel a projekt 
által valószínűsíthetően befolyásolt 
földrajzi területek környezeti 
érzékenységére.

Or. en

Indokolás

A projekt közelében levő fizikai környezet leírása érdekében.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A levegőt fel kell venni a természeti források közé.
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Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A levegőt fel kell venni a természeti források közé.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Bár a tengerparti övezetek kiterjednek a tengeri és a szárazföldi területek közötti 
kölcsönhatásra, fontos megtenni a „tengeri környezet” kiegészítést. 

Módosítás 44

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

ca) a környező területre. 

Or. en

Indokolás

Lényeges a d) albekezdés hozzáadása a projekt helyszínét környező terület leírása érdekében.

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Lényeges az energia felvétele is a felsorolásba.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A levegőt fel kell venni a természeti források közé.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projekt létéből; a) a projekt létéből, lebontásából, 
építéséből és működéséből;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 2. cikkben szereplő új rendelkezéssel való összhang kialakítása.

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A hulladékhasznosítás lényege, hogy a hulladékot egyéb, nem hulladék anyagok 
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helyettesítésére használják, hogy így környezetkímélő módon érjenek el kedvező eredményt.

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az emberi egészséggel, a kulturális 
örökséggel, a környezettel kapcsolatos
(például balesetek vagy ember által 
okozott és természeti katasztrófahelyzetek 
miatti) kockázatokból;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak megadása, hogy a katasztrófa lehet ember okozta is.

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Lényeges az energia felvétele is a felsorolásba.
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Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A környezeti hatásvizsgálat a projektgazdától megköveteli a jelentős káros hatások 
megelőzése, csökkentése és, ha lehet, ellentételezése érdekében tervezett legfontosabb 
intézkedések leírását. A módosítás megerősíti a kárenyhítési hierarchiát, mivel 
kihangsúlyozza, hogy elsősorban a kár elkerülésére kell törekedni, ellentételezéshez csak 
végső esetben szabad folyamodni.


