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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2011/92/EU irányelv (khv-irányelv) környezeti hatásvizsgálatot ír elő a várhatóan jelentős 
környezeti hatásokkal járó projektek engedélyezését megelőzően.
Ugyan 1985-ös elfogadása óta az irányelvet több alkalommal is módosították, az mégsem 
változott jelentős mértékben ahhoz, hogy tükrözze a politikai, jogi és technikai tekintetben 
jelenleg zajló változásokat.  Az elmúlt 25 év során az EU kibővült, így a kezelendő környezeti 
kérdések is megsokszorozódtak és súlyosbodtak, és a nagyobb EU-szintű projektek is 
megszaporodtak (lásd például az energetikában és a közlekedésben végrehajtott, több 
tagállamot érintő projekteket). E változásokra reagálva az irányelv módosítására irányuló 
javaslat fontos új aktualizálásokat végez a jogszabályi kereten azáltal, hogy foglalkozik az 
átvilágítási eljárás hiányosságaival, a környezeti hatásvizsgálat minőségével és elemzésével, 
valamint az értékelési folyamaton belüli ellentmondások kockázataival. Végül, de nem 
utolsósorban, a javaslat lehetőséget biztosít arra, hogy eltekintsenek az irányelv 
alkalmazásától olyan projektek esetében, amelyek kizárólagos célja a honvédelem vagy a 
polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekre való reagálás.

Az előadó véleménye

Az előadó támogatja a Bizottság által javasolt változtatásokat az irányelvben, minthogy 
véleménye szerint a környezetvédelmi kérdések (pl. éghajlatváltozás, katasztrófakockázatok), 
valamint néhány projekt határokon átívelő jellege miatt európai szintű fellépésre van szükség 
az egyenlő versenyfeltételek biztosításához és az egyes nemzeti intézkedésekhez képest 
hozzáadott érték teremtéséhez. Ennek ellenére úgy véli, hogy az irányelv bizonyos pontjain 
néhány kisebb kiigazítással tovább lehetne javítani. Ezek közé tartozik a környezeti vizsgálati 
folyamat által a történelmi örökség védelmére vagy a turizmusra gyakorolt hatás kiemelése, 
illetve az európai közlekedéspolitika számára létfontosságú határokon átnyúló projekteknek a 
határon átterjedő hatású projektekkel szembeni különleges jellegének felismerése. Az előadó 
szerint csak ezzel a megkülönböztetéssel lehet biztosítani az intézkedések maximális 
összehangolását, a gyakran szigorú határidők betartása, továbbá számos állami és 
magánszereplő elvárásainak teljesítése céljából. Végezetül, az európai jogi keret egységesítése 
érdekében az előadó javaslatot tesz a TEN-T iránymutatásokról szóló jogszabályokkal 
összhangot biztosító néhány kisebb változtatásra.

Ezek az elképzelések tükröződnek az alábbi módosításokban:

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Minden szükséges intézkedést meg 
kell tenni annak biztosítása érdekében, 
hogy a projekteket a vonatkozó uniós és 
nemzeti szabályoknak és eljárásoknak 
megfelelően hajtsák végre, különös 
tekintettel a környezetvédelemmel, az 
éghajlatvédelemmel, a biztonsággal, a 
védelemmel, a versennyel, az állami 
támogatással, a közbeszerzéssel, a 
közegészségüggyel és a 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos uniós 
jogszabályokra.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) A határokon átnyúló projektek 
esetén a tagállamoknak és a részt vevő 
szomszédos országoknak meg kell tenniük 
az annak biztosításához szükséges 
valamennyi intézkedést, hogy – az uniós 
társfinanszírozásra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően – a 
megfelelő illetékes hatóságok a tervezés 
korai szakaszától kezdve az egységes 
környezetvédelmi hatásvizsgálat közös 
elvégzése céljából együttműködjenek.
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az EU által ratifikált és saját 
jogszabályaiba átültetett Århusi 
Egyezmény célkitűzései között szerepel a 
nyilvánosság azon jogának biztosítása, 
hogy környezeti ügyekben részt vegyen a 
döntéshozatalban. Ezért továbbra is elő 
kell segíteni ezt a részvételt, ideértve a 
környezetvédelemért tevékenykedő 
egyesületek, szervezetek és 
csoportosulások, elsősorban nem 
kormányzati szervezetek részvételét. 
Ezenkívül meg kell erősíteni ezen irányelv 
egyes elemeit a határokon átnyúló 
közlekedési projektek terén, kihasználva a 
közlekedési folyosók fejlesztésére már 
rendelkezésre álló struktúrákat és a 
környezetre gyakorolt potenciális hatások 
megállapítására szolgáló eszközöket.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A tagállamoknak és más 
projekttámogatóknak biztosítaniuk kell, 
hogy a határokon átnyúló projektek 
értékelését hatékonyan, a felesleges 
késedelmek elkerülésével végezzék el.

Módosítás 5
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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) „határokon átnyúló szakasz”: azon 
szakasz, amely biztosítja valamely közös 
érdekű projekt folytonosságát két 
tagállam, illetve egy tagállam és egy 
szomszédos ország határának két oldalán 
található legközelebbi városi csomópontok 
között;

Indokolás

Annak érdekében, hogy az irányelv jobban illeszkedjen az espoo-i egyezményhez és az új 
TEN-T-rendelethez, ugyanazt a megfogalmazást és ugyanazokat a fogalommeghatározásokat 
kell használni.

Módosítás6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 vagy 
a tagállam illetékes hatóságai által 
védettnek minősített történelmi örökség 
védelmét szolgáló projektekre nem 
alkalmazzák, amennyiben úgy ítélik meg, 
hogy az irányelv alkalmazása e célok 
teljesülését károsan befolyásolná.

Indokolás

A történelmi örökség a kollektív identitás fontos részét képezi, és ezért az ezt védő projektek 



AD\940225HU.doc 7/17 PE510.526v02-00

HU

számára lehetővé kell tenni, hogy mentesüljenek az irányelv alkalmazása alól.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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.

Indokolás

A TEN-T projektekben a fő folyosók olyan kulcsfontosságú határokon átnyúló projekteket is 
magukban foglalnak, amelyek esetében a környezeti hatásvizsgálatot olyan gondosan kell 
elvégezni, hogy közben a hatályos uniós jogszabályok valamennyi előírása is maradéktalanul 
teljesüljön.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

(Lásd a 3. cikk ea) pontjához (új) fűzött módosítást)
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 anyagi javakra, a kulturális és 
történelmi örökségre és a tájra;

Indokolás

Lásd az 1. cikk (3) bekezdésének módosítását.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb. a turizmusra, amennyiben a turisztikai 
tevékenység jelentős hatást gyakorol a 
helyi és a regionális gazdaságra;

Indokolás

Egyes projektek végrehajtása negatív hatást gyakorolhat a turisztikai tevékenységre, amely 
viszont károsan befolyásolhatja a tagállamok gazdaságát, különösen olyan tagállam esetében, 
amelynek a gazdasága nagymértékben függ a turizmustól.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet hatálya alá tartozó A II. melléklet hatálya alá tartozó, a 4. cikk 
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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.

(2) bekezdése értelmében esetenkénti 
vizsgálatra előterjesztett 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.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a környezet azon, a 3. cikkben felsorolt
elemeit, amelyekre a projekt 
valószínűsíthetően jelentős hatást fog 
gyakorolni;

e) a 3. cikkben felsorolt elemeket, 
amelyekre a projekt valószínűsíthetően 
jelentős hatást fog gyakorolni;

Indokolás

A környezeti jelentésben szereplő információk köre és részletességi foka nem korlátozódhat 
csupán a környezeti jellemzőkre.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szöveg a következő (új) 5a. cikkel 
egészül ki: 
(5a) A határokon átnyúló projektek esetén 
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a tagállamok és a részt vevő szomszédos 
országok megteszik az annak 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést, hogy – az uniós 
társfinanszírozásra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően – a 
megfelelő illetékes hatóságok a tervezés 
korai szakaszától kezdve az egységes 
környezetvédelmi hatásvizsgálat közös 
elvégzése céljából együttműködjenek.
Az európai közlekedési hálózattal 
kapcsolatos közlekedési projektek 
esetében a Natura 2000 hálózatra 
gyakorolt esetleges hatások 
megállapításához a Bizottság TENTec 
rendszerét és Natura 2000 szoftverét, 
valamint ezek esetleges alternatíváit kell 
alkalmazni.

Indokolás

A közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos projektek esetében az esetleges problémák korai 
szakaszban történő elkerülése érdekében közösen kell alkalmazni az RTE-T és a Natura 2000 
informatikai eszközöket.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2011/92/EU irányelv
7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedés területén megvalósuló közös 
érdekű, határokon átnyúló, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló rendelet I. 
mellékletében felsorolt folyosók egyikében 
található projektek esetében a 
tagállamokat be kell vonni a nyilvános 
konzultációkkal kapcsolatos munka 
koordinálásába. A koordinátornak 
gondoskodnia kell arról, hogy az új 
infrastruktúra tervezése során széles körű 
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nyilvános konzultációra kerüljön sor 
minden érdekelt fél és a civil társadalom 
bevonásával. A koordinátor minden 
esetben javaslatokat tehet a folyosóterv 
kidolgozásának és végrehajtásának 
kiegyensúlyozott módjaira.

Indokolás

Tekintettel a határokon átnyúló projektekkel kapcsolatosan felmerülő több nehézségre, a 
nyilvános konzultációs folyamat során fel kell használni a transzeurópai közlekedési hálózat 
folyosóinak koordinálását végzők munkáját, hogy a kezdeti szakaszban fel lehessen ismerni az 
esetlegesen felmerülő problémákat.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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:

Indokolás

Az Aarhusi Egyezmény 6. cikkének (8) bekezdése előírja a nyilvánosság részvételével zajló 
eljárás eredményeinek „kellő figyelembevételét”: ezért az Aarhusi Egyezmény előírásaival 
nem áll összhangban a jelenlegi irányelv azon kevésbé kényszerítő előírása, hogy a 
hatáskörrel rendelkező hatóság döntésének „figyelembe kell vennie” a nyilvános részvételi 
eljárást.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a 6. és a 7. cikk alapján felmerült kérdések
összefoglalását;

Indokolás

A c) és a d) albekezdés megadja a szükséges információkat a programgazda és a nyilvánosság 
tájékoztatásához arról, hogy a (programgazda által végzett) környezetvédelmi vizsgálat 
eredményei, a konzultációs visszajelzések és az egyéb releváns kérdések hogyan vezettek az 
illetékes hatóság döntéséhez.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Annak biztosítása céljából, hogy az ellenőrzés kiterjedjen a közlekedési projektek 
végrehajtásában nagyon fontos építési és üzemeltetési szakaszokra is.
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Módosítás 18

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. Ezeket az eredményeket 
benyújtják a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak, és a nyilvánosság számára 
elérhetővé teszik.

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 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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

A 9. cikk (1) bekezdésével való összhang biztosítása érdekében.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 részletesebbé tételével, de 
azok kiegészítése nélkül az említett 
mellékleteket hozzáigazítsa a tudományos 
és a műszaki fejlődéshez.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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 időtartam vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról.
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb három hónappal az 
egyes időtartamok vége előtt nem emel 
kifogást a meghosszabbítás ellen, akkor a 
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felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A levegőt is fel kell sorolni a természeti erőforrások között.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A levegőt is fel kell sorolni a természeti erőforrások között.
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Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

az emberi egészséggel kapcsolatos 
kockázatok (például a vizek vagy a levegő 
szennyezése, illetve a zaj, többek között a 
rezgések folytán);

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
III melléklet – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a hatás természetére; a hatás természetére, ideértve a létrehozott 
munkahelyek számát;
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