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_____________________________________________________________ 
 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 
1 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2011/92/EU irányelv meghatározott, 
a környezeti tárgyú vizsgálatnak 
alávetendı projektek típusára, a 
projektgazdák fı kötelezettségeire, a 
vizsgálat tartalmára, valamint a hatáskörrel 
rendelkezı 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 
alávetendı projektek típusára, a 
projektgazdák fı kötelezettségeire, a 
vizsgálat tartalmára, valamint a hatáskörrel 
rendelkezı 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 számára 
lehetıvé kell tenni, hogy a környezet és az 
emberi egészség védelme érdekében 
szigorúbb szabályokat is 
meghatározhassanak. 
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Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A környezeti tárgyú vizsgálatokra 
irányuló eljárások minıségének javítása, az 
eljárás különbözı lépéseinek egyszerőbbé 
tétele, valamint a más uniós jogi aktusok és 
szakpolitikák, illetıleg 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 minıségének javítása, az 
eljárás különbözı lépéseinek egyszerőbbé 
tétele, az eljárásnak az intelligens 
szabályozás elveivel való összehangolása, 
valamint a más uniós jogi aktusok és 
szakpolitikák, illetıleg 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 végsı célja, hogy a 
tagállamok szintjén jobb legyen a 
végrehajtás. A közigazgatási eljárások sok 
esetben túl bonyolulttá és hosszadalmassá 
váltak, ami késedelmet okoz és újabb 
környezetvédelmi kockázatokat teremt. E 
tekintetben ezen irányelv egyik célkitőzése 
az eljárások egyszerősítése és 
harmonizálása. Figyelembe kell venni az 
egyablakos ügyintézés kialakításának 
lehetıségét, hogy amennyiben több 
környezeti hatásvizsgálatra van szükség – 
például határokon átnyúló projektek 
esetében – lehetıség legyen összehangolt 
értékelések készítésére és egyesített 
eljárások lefolytatására, valamint kötelezı 
vizsgálatok esetében konkrétabb 
kritériumok meghatározására. 

 
 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az Unió egész területén a 
harmonizált alkalmazás és az egységes 
környezetvédelem biztosítása érdekében a 
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Bizottságnak a Szerzıdések ıreként 
biztosítania kell a 2011/92/EU irányelv 
által elıírt, többek között a nyilvános 
konzultációra és a nyilvánosság 
részvételére vonatkozó rendelkezéseknek 
való minıségi és eljárási megfelelést. 

 
 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) Azon projektek esetében, amelyek 
határokon átnyúló hatással lehetnek a 
környezetre, az érintett tagállamoknak 
közös és paritásos alapon mőködı 
kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk, 
amely az összes eljárási szakasszal 
foglalkozik. A projekt végleges 
engedélyezéséhez valamennyi érintett 
tagállam hozzájárulására szükség van. 

 
 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3c) A 2011/92/EU irányelvet oly módon 
kell felülvizsgálni, hogy az biztosítsa a 
környezetvédelem javulását, az erıforrás-
hatékonyság elımozdítását és a 
fenntartható növekedés európai 
támogatását. E célból az irányelvben 
megállapított eljárásokat egyszerősíteni és 
harmonizálni kell. 
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Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az elmúlt évtizedben megnıtt a 
környezeti kérdések, köztük az erıforrás-
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 megnıtt a 
környezeti kérdések, köztük az erıforrás-
hatékonyság és a fenntarthatóság, a 
biológiai sokféleség védelme, a 
földhasználat, az éghajlatváltozás és a 
természetes és az emberi tevékenységbıl 
fakadó katasztrófakockázatok súlya a 
szakpolitikai döntéshozatalban. Ezért 
ezeknek a kérdésköröknek – különösen az 
infrastruktúra-fejlesztési projektek 
vonatkozásában – központi helyet kell 
elfoglalniuk a környezetre várhatóan 
jelentıs hatást gyakorló valamennyi köz- 
és magánprojektre irányuló értékelési és a 
döntéshozatali folyamatokon belül, és 
mivel a Bizottság nem határozott meg 
iránymutatásokat a történelmi és 
kulturális örökség megırzése tekintetében 
a 2011/92/EU irányelv alkalmazására 
vonatkozóan, a Bizottságnak javaslatot 
kell tennie az irányelv jobb végrehajtását 
célzó szempontok és indikációk – többek 
között a vizuális hatások – listájára.  

 
 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

 
 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b) Alapvetı fontosságú, hogy az 
infrastruktúra-fejlesztési projektekkel 
kapcsolatos környezetvédelmi kérdések ne 
fedjék el azt a tényt, hogy egy projekt 
mindenképpen hatással lesz a környezetre. 
Fontos továbbá, hogy a projekt 
hasznossága és környezeti hatása közötti 
viszonyon legyen a hangsúly. 

 
 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 
5 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

(5) „Az erıforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemterve” címő 
közleményében a Bizottság vállalta, hogy a 
2011/92/EU irányelv felülvizsgálatában 
tágabb erıforráshatékonysági és 
fenntarthatósági megfontolásokat is 
érvényesít. 

 
 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 
11 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az Európai Unió mőködésérıl szóló 
szerzıdés 167. cikkének (4) bekezdése 
értelmében az Unió által tiszteletben 

(11) Az Európai Unió mőködésérıl szóló 
szerzıdés 167. cikkének (4) bekezdése 
értelmében az Unió által tiszteletben 
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tartandó és támogatandó kulturális 
sokszínőség szerves részét képezı 
kulturális örökség és táj védelme és 
támogatása területén hasznos 
fogalommeghatározásokat és alapelveket 
tartalmaznak az Európa Tanács vonatkozó 
egyezményei, különösen pedig az európai 
építészeti örökség védelmérıl szóló 
egyezmény, az európai tájvédelmi 
egyezmény és a kulturális örökség 
társadalmi értékérıl szóló keretegyezmény. 

tartandó és támogatandó kulturális 
sokszínőség szerves részét képezı 
kulturális örökség és táj védelme és 
támogatása területén hasznos 
fogalommeghatározásokat és alapelveket 
tartalmaznak az Európa Tanács vonatkozó 
egyezményei, különösen pedig az európai 
építészeti örökség védelmérıl szóló 
egyezmény, az európai tájvédelmi 
egyezmény, a kulturális örökség társadalmi 
értékérıl szóló keretegyezmény és az 
UNESCO által 1976-ban Nairobiban 
elfogadott, a történelmi területek 
megırzésére és mai szerepére vonatkozó 
nemzetközi ajánlás. 

 
 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 
11 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A történelmi és kulturális örökség 
megırzése, a természeti tájak és a városi 
területek szempontjából a vizuális hatás a 
környezeti hatásvizsgálatok egyik alapvetı 
kritériuma; a vizsgálatokat ki kell 
egészíteni ezzel a tényezıvel is. 

Indokolás 

Egyes tagállamok – például Franciaország, Olaszország vagy az Egyesült Királyság – 
jogszabályai már tartalmazzák szempontként a vizuális hatást. 
 
 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A Bizottság „Európa 2020: Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” címő 
közleményében meghatározott 

(12) A Bizottság „Európa 2020: Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” címő 
közleményében meghatározott 
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célkitőzésekkel 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. 

célkitőzésekkel összhangban, a 
2011/92/EU irányelv alkalmazása során 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést szükséges biztosítani. 

Indokolás 

Egyszerősítés. A vállalkozások és a kkv-k versenyképességének biztosítása mindig pozitív 
törekvés, de soha nem elızheti meg az egyes projektek által nyújtandó környezeti garanciákat. 
 
 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 
12 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A nyilvánosság hozzáférésének és az 
átláthatóságnak a növelése érdekében 
minden tagállamban olyan elektronikus 
központi portált kell elérhetıvé tenni, 
amely ezen irányelv végrehajtása 
tekintetében idıszerő környezetvédelmi 
információkat nyújt. 

 
 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 
12 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12b) Az adminisztratív terhek 
csökkentése, a döntéshozatali folyamat 
gördülékenyebbé tétele és a projektek 
költségeinek csökkentése érdekében meg 
kell tenni a szükséges lépéseket a 
követendı kritériumok szabványosítása 
felé, ahogyan azt az európai 
szabványosításról szóló 2012. október 25-i 
1025/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 elıírja, azzal a céllal, 
hogy támogassák az elérhetı legjobb 
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technikák alkalmazását, javuljon a 
versenyképesség és megelızzék a 
jogszabály különbözı értelmezéseit. 

 _______________ 

 1 HL L 316., 2012.11.14., 12. o. 

 
 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 
12 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12c) A további egyszerősítés és a 
hatáskörrel rendelkezı hatóságok 
munkájának megkönnyítése céljából a 
kritériumokra vonatkozóan a különbözı 
gazdasági és ipari ágazatok sajátosságait 
figyelembe vevı iránymutatásokat kell 
kidolgozni. Ennek a természetes 
élıhelyek, valamint a vadon élı állatok és 
növények védelmérıl szóló 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv1 6. cikke 
szerinti útmutatásokon kell alapulnia. 

 _______________ 

 1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o. 

 
 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 
12 d preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12d) A történelmi és kulturális örökség 
lehetı legjobb megırzésének szem elıtt 
tartása és végrehajtása érdekében a 
Bizottságnak és/vagy a tagállamoknak a 
követendı kritériumokra vonatkozó 
iránymutatást kell kidolgozniuk. 

Indokolás 

A hatóságok sok esetben nem igazán tudják, hogy a történelmi és kulturális örökség 
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megırzésével összefüggésben milyen kritériumokat alkalmazzanak vagy vegyenek figyelembe. 
Ez az intézkedés nagyobb bizonyosságot teremtene. 
 
 
 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 
13 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

(13) A tapasztalatok megmutatták, hogy a 
polgári lakosságot fenyegetı 
veszélyhelyzetekben szükségessé váló 
intézkedéseket végrehajtó projektek 
tekintetében a 2011/92/EU irányelv 
rendelkezéseinek tiszteletben tartása káros 
következményekkel járhat, ezért a 
tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy 
az ilyen kivételes esetekben az irányelv 
alkalmazásától eltekintsenek. E tekintetben 
az irányelvnek figyelembe kell vennie az 
országhatáron átterjedı környezeti 
hatások vizsgálatáról szóló espoo-i ENSZ-
EGB-egyezmény rendelkezéseit, amelyek 
határokon átnyúló projektek esetében 
elıírják, hogy a részt vevı államok 
kötelesek értesíteni egymást és konzultálni 
egymással. Ilyen határokon átnyúló 
projektek esetében a Bizottságnak – 
amennyiben és amikor ez megfelelı és 
lehetséges – proaktívabb és segítıbb 
szerepet kell betöltenie.  

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 
13 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A 2011/92/EU irányelv 1. cikkének 
(4) bekezdése – amely megállapítja, hogy 
az irányelv nem vonatkozik azokra a 
projektekre, amelyek részleteit különleges 
nemzeti jogszabály határozza meg –, 
korlátozott eljárási garanciákkal 
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rendelkezı, nyitott eltérést állapít meg, és 
lényegében megkerülheti az irányelv 
végrehajtását. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 
13 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

Indokolás 

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

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 
13 c preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13c) A projektek környezeti 
hatásvizsgálata során figyelembe kell 
venni az arányosságot. A projekt 
környezeti hatásvizsgálatához elıírt 
követelményeknek arányosaknak kell 
lenniük a projekt méretével és 
szakaszával. 

 
 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 
16 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az elıszőrés hatékonyságának 
biztosítása érdekében annak meghatározása 
során, hogy valószínősíthetık-e jelentıs 
környezeti hatások, a tagállamoknak 
azonosítaniuk kell a figyelembe veendı 
legfontosabb kritériumokat, és fel kell 
használniuk mindazokat a 
többletinformációkat, amelyek az uniós 
jogi aktusokban elıírt más vizsgálatokból 
esetleg rendelkezésre állnak. Ezzel 
összefüggésben – különösen azokra az 
esetekre vonatkozóan, amikor nincs 
szükség környezeti tárgyú vizsgálatra – 
helyénvaló meghatározni az elıszőrési 
döntés tartalmát. 

(16) Az elıszőrés hatékonyságának és 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
annak meghatározása során, hogy 
valószínősíthetık-e jelentıs környezeti 
hatások, a hatáskörrel rendelkezı 
hatóságoknak világosan és szigorúan 
azonosítaniuk kell a figyelembe veendı 
legfontosabb kritériumokat, és fel kell 
használniuk mindazokat a 
többletinformációkat, amelyek az uniós 
jogi aktusokban elıírt más vizsgálatokból 
esetleg rendelkezésre állnak. Ezzel 
összefüggésben – különösen azokra az 
esetekre vonatkozóan, amikor nincs 
szükség környezeti tárgyú vizsgálatra – 
helyénvaló meghatározni az elıszőrési 
döntés tartalmát. 

 
 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 
16 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) A felesleges erıfeszítések és 
kiadások elkerülése érdekében a II. 
melléklet szerinti projektekhez be kell 
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nyújtani egy legfeljebb 30 oldalas 
szándéknyilatkozatot, amely tartalmazza a 
projekt jellemzıit és az elıszőrés tárgyát 
képezı projekt helyszínére vonatkozó 
információkat, ami a projekt 
megvalósíthatóságának elsı értékelését 
szolgálja. Az elıszőrésnek nyilvánosnak 
kell lennie, és meg kell felelnie a 3. 
cikkben foglalt tényezıknek. Ebben be 
kell mutatni a projekt jelentıs közvetlen és 
közvetett hatásait. 

 
 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 
17 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

(17) A hatáskörrel rendelkezı 
hatóságoknak – amennyiben ezt 
szükségesnek ítélik meg vagy a 
projektgazda kérelmezi – véleményt kell 
kibocsátaniuk a környezetvédelmi jelentés 
formájában benyújtandó környezeti 
információk tárgyának és 
részletezettségének meghatározásáról 
(„tárgykijelölés”). A vizsgálatok 
minıségének javítása, az eljárások 
egyszerősítése és a döntéshozatali folyamat 
egyszerősítése érdekében fontos uniós 
szinten meghatározni azokat az 
információkategóriákat, amelyekre a 
hatáskörrel rendelkezı hatóságoknak ezt a 
meghatározást el kell végezniük. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 
18 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A folyamat minıségének javítása és a 
környezeti szempontoknak a projektre 
vonatkozó tervezési munka korai 
szakaszában történı figyelembevétele 

(18) Az összehasonlító értékelési folyamat 
minıségének javítása és a környezeti 
szempontoknak a projektre vonatkozó 
tervezési munka korai szakaszában történı 
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érdekében a projektgazda által a projektrıl 
benyújtandó környezetvédelmi jelentésnek 
indokolt tartalmaznia a tervezett projekt 
ésszerő alternatíváinak értékelését, 
beleértve annak értékelését is, hogy a 
projekt megvalósítása nélkül 
valószínősíthetıen hogyan változna idıvel 
a környezet állapota („alapforgatókönyv”). 

figyelembevétele érdekében a projektgazda 
által a projektrıl benyújtandó 
környezetvédelmi jelentésnek indokolt 
tartalmaznia a tervezett projekt ésszerő 
alternatíváinak értékelését, beleértve annak 
értékelését is, hogy a projekt megvalósítása 
nélkül valószínősíthetıen hogyan változna 
idıvel a környezet állapota 
(„alapforgatókönyv”) a fenntarthatóbb és 
a környezetre kevesebb hatással levı 
választás megtalálása érdekében. 

Indokolás 

A javasolt projekthez főzött lehetséges ésszerő alternatívák értékelésének az a célja, hogy 
lehetıvé váljon egy információkon alapuló összehasonlító választás a fenntarthatóbb és a 
környezetre kevesebb hatással levı alternatíváról. 
 

Módosítás  25 

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 megfelelıen megadott 
adatok és információk teljesek és kellı 
minıségőek legyenek. A vizsgálatok 
felesleges megismétlésének elkerülése 
céljából a tagállamoknak figyelembe kell 
venniük, hogy a környezeti tárgyú 
vizsgálatok különbözı szinteken, illetve 
különbözı eszközökkel végezhetık el. 

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

Indokolás 

El kell kerülni azt a lehetıséget, hogy a projektgazda kihagyja a környezetvédelmi jelentésbıl a 
javasolt projekt lehetséges alternatíváinak kötelezı belefoglalását pusztán azon érv alapján, 
hogy az alternatívákat a tervezéskor kellett volna mérlegelni.  
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Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 
19 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) Biztosítani kell, hogy a 
környezetvédelmi jelentéseket elbíráló 
szakértık szakképesítésükön és 
tapasztalatukon alapulóan szükséges 
szakismerettel bírjanak a 2011/92/EU 
irányelvben körülírt feladatok 
tudományos tárgyilagossággal, valamint a 
projektgazdától és a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságoktól való teljes 
függetlenség mellett történı elvégzéséhez. 

Indokolás 

A környezeti hatásvizsgálatok minıségének biztosítása érdekében alapvetıen fontos, hogy az 
illetékes hatóságok által megbízott szakértık a környezetvédelmi jelentésben található 
információkat teljes függetlenség mellett ellenırizhessék.  Az ellenırzésnek tudományos 
tárgyilagossággal, bármilyen beavatkozástól vagy ráhatástól mentesen kell folynia. 
 
 

Módosítás  27 

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 
rendelkezı hatóság az engedélyt megadó 
határozatát indokolja, valamint hogy az 
indokolás tanúskodjék arról, hogy a 
hatóság figyelembe vette a lefolytatott 
konzultációk eredményeit és az 
összegyőjtött információkat. 

(20) Az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
meg kell követelni, hogy a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság az engedélyt megadó 
határozatát részletesen és teljes körően 
indokolja, valamint hogy az indokolás 
tanúskodjék arról, hogy a hatóság 
figyelembe vette az érintett 
nyilvánossággal lefolytatott konzultációk 
eredményeit és az összes összegyőjtött 
információt. Abban az esetben, ha ezt a 
feltételt nem tartják be megfelelıen, 
jogorvoslati lehetıséget kell biztosítani az 
érintett nyilvánosság részére. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
21 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A projektekkel összefüggı építési és 
üzemeltetési tevékenységhez társuló 
jelentıs környezeti hatások nyomon 
követésére vonatkozóan olyan közös 
minimumkövetelményeket kell 
meghatározni, amelyek biztosítják, hogy 
minden tagállamban azonos megközelítés 
érvényesüljön, valamint hogy a kárenyhítı 
és a kiegyenlítı intézkedések végrehajtása 
után egyetlen hatás se lépje túl az 
elızetesen elıre jelzett mértéket. Ez a 
nyomon követés nem ismételheti és nem 
lépheti túl a más uniós jogi aktusokban 
elıírt nyomonkövetési tevékenységeket. 

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

Indokolás 

Az új KHV-irányelvben rendkívül fontos a figyelemmel kísérés bevezetése. Annak elkerülése 
érdekében, hogy ez az új utólagos ellenırzés ne önmagáért való legyen, meg kell állapítani, 
hogy amennyiben a tervezett kárenyhítı és kiegyenlítı intézkedések hatástalannak bizonyulnak, 
a projektgazdának további korrekciós lépéseket kell tennie az engedélyezett projekt esetleges 
elıre nem látott negatív hatásainak orvosolására. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
22 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A hatékonyabb döntéshozatal 
ösztönzése és a jogbiztonság növelése 
érdekében, figyelemmel a tervezett projekt 
jellegére, összetettségére, helyére és 

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

méretére is, meg kell állapítani a projektek 
környezeti tárgyú vizsgálatának különbözı 
szakaszaiban igénybe vehetı, ésszerő és 
kiszámítható idıkereteket. Ezeknek az 
idıkereteknek semmilyen körülmények 
között sem szabad hátrányosan 
befolyásolniuk a környezetvédelem 
szintjét, különösen abban az esetben, ha ez 
a szint más környezetvédelmi tárgyú uniós 
jogi aktusból fakad, sem a nyilvánosság 
tényleges részvételét vagy az 
igazságszolgáltatáshoz való jogot, és 
esetleges határidı-hosszabbítást csak 
kivételes esetekben lehet engedélyezni. 

Indokolás 

A jogbiztonság garantálása érdekében fontos a rendelkezésre álló idı egyértelmő 
meghatározása a környezetre gyakorolt hatás értékelésére irányuló eljárás valamennyi 
résztvevıje számára.  Ezért pontosítani kell, hogy csak kivételes esetekben lehet eltérni az elıírt 
határidıktıl. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
22 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) Az Unió által ratifikált és az uniós 
jogba átültetett, a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésrıl, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történı részvételérıl és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló ENSZ-EGB-
egyezmény (Aarhusi Egyezmény)1 egyik 
célkitőzése annak biztosítása, hogy a 
nyilvánosságnak joga legyen részt venni a 
környezeti ügyekkel kapcsolatos 
döntéshozatalban.  Következésképpen 
továbbra is támogatni kell a nyilvánosság 
részvételét, többek között mindazon 
társulások, szervezetek, csoportok és 
különösen azon nem kormányzati 
szervezetek részvételét, amelyek a 
környezet védelméért dolgoznak. Továbbá, 
az Aarhusi Egyezmény 9. cikkének (2) és 
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(4) bekezdése elıírja a bírósági és egyéb 
eljárásokhoz való jogot a határozatok, jogi 
aktusok és mulasztások anyagi vagy 
eljárási jogszerőségének a kifogásolása 
céljából a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó rendelkezésekre is figyelemmel. 
Ezenkívül meg kell erısíteni 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. 

______________________ 
1 A Tanács 1997. február 17-i 
2005/370/EK határozata (HL L 124., 
2005.5.17., 1. o.). 

Indokolás 

A módosítás a régi irányelv (17), (19), (20) és (21) preambulumbekezdéseit foglalja össze. Az 
Aarhusi Egyezmény követelményeit az ezen új irányelv preambulumbekezdéseiben is idézni kell. 
 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 
23 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23a) A 2011/92/EU irányelv I. 
mellékletében a kıolaj és a földgáz 
vonatkozásában elıírt termelési 
küszöbértékek nem veszik figyelembe a 
nem hagyományos szénhidrogének 
gyakran változó és alacsonyabb termelési 
szintjének specifikusságát. Ebbıl 
következıen a környezetre gyakorolt 
hatásuk ellenére az ilyen 
szénhidrogénekre vonatkozó projektek 
esetében nem kell kötelezı környezeti 
hatásvizsgálatot végezni. Az 
elıvigyázatosság elve alapján, és amint azt 
az Európai Parlament a palagáz és 
palaolaj kitermelésének környezetre 
gyakorolt hatásairól szóló 2012. november 
21-i állásfoglalásában kérte, célszerő a 
geológiai jellemzıik alapján 
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meghatározott nem hagyományos 
szénhidrogéneket (palagáz és palaolaj, 
tömött kızetekben lévı földgáz [tight gas], 
szénrétegben található metán [coal bed 
methane]) felvenni a 2011/92/EU irányelv 
I. mellékletébe, függetlenül a kitermelt 
mennyiségtıl, oly módon, hogy az ilyen 
szénhidrogénekre vonatkozó projektek 
esetében rendszeres környezeti 
hatásvizsgálatot végeznek. 

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

Módosítás  32 

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  33 

Irányelvre irányuló javaslat 
26 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Annak érdekében, hogy a kiválasztási 
kritériumokat és a környezetvédelmi 
jelentésben megadandó információk körét 
hozzáigazíthassa a mőszaki fejlıdéshez és 
a szakmai gyakorlat fejlıdéséhez, a 
Bizottságot az Európai Unió mőködésérıl 
szóló szerzıdés 290. cikke alapján fel kell 

(26) Annak érdekében, hogy a kiválasztási 
kritériumokat és a környezetvédelmi 
jelentésben megadandó információk körét 
hozzáigazíthassa a mőszaki fejlıdéshez és 
a szakmai gyakorlat fejlıdéséhez, a 
Bizottságot az Európai Unió mőködésérıl 
szóló szerzıdés 290. cikke alapján fel kell 
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hatalmazni arra, hogy a 2011/92/EU 
irányelv IIA., III. és IV. melléklete 
vonatkozásában jogi aktusokat fogadjon el. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
elıkészítı munkája során – többek között 
szakértıi szinten is – megfelelı 
konzultációkat folytasson. 

hatalmazni arra, hogy a 2011/92/EU 
irányelv IIA., III. és IV. melléklete 
vonatkozásában jogi aktusokat fogadjon el. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
elıkészítı munkája során – többek között 
szakértıi szinten is – megfelelı 
konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
kidolgozása és szövegének megállapítása 
során a Bizottságnak biztosítania kell a 
releváns dokumentumok egyidejőleg, 
késedelem nélkül és megfelelı módon 
történı átadását az Európai Parlament és 
a Tanács részére.  

(Lásd a (27) preambulumbekezdéshez főzött módosítást.) 

Indokolás 

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

Módosítás  34 

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 egyidejőleg, 
késedelem nélkül és megfelelı módon 
történı átadását az Európai Parlament és 
a Tanács részére. Mivel ezen irányelv 
célját: 

törölve 

(Lásd a (26) preambulumbekezdéshez főzött módosítást.) 
 
 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 
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1 cikk – 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, ideértve a kivitelezéssel 
közvetlenül összefüggı bontási munkákat 
is, 

 
 

Módosítás  36 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) A (2) bekezdés a) pontjának második 
francia bekezdése helyébe a következı 
szöveg lép: 

 „– egyéb beavatkozások a természetes 
környezetbe és tájba, beleértve az 
ásványkincsek kutatását és kiaknázását 
is;” 

Indokolás 

Az ásványkincsek kiaknázása már a projekt része. A kutatási tevékenységek lefedése érdekében 
a szöveg kiegészül az ásványkincsek kutatásával. 
 
 

Módosítás  37 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) a (2) bekezdés c) pontja helyébe a 
következı szöveg lép: 

 „c) »engedély«: a hatáskörrel rendelkezı 
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hatóság vagy hatóságok olyan döntése, 
amely feljogosítja a projektgazdát a 
projekt megkezdésére;” 

 

Módosítás  38 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

b) Az (2) bekezdés a következı 
fogalommeghatározásokkal egészül ki: 

 
 
 

Módosítás  39 

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 
rendelkezı 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 lévı folyamat. 

g) »környezeti hatásvizsgálat«: a 
projektgazda által készített 
környezetvédelmi jelentést, beleértve az 
ésszerő alternatívák mérlegelését, a 
konzultációk lefolytatását (az érintett 
nyilvánossággal és a környezetvédelmi 
hatóságokkal lefolytatott konzultációkat 
egyaránt ideértve), a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság és/vagy a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hatóságok által az 
emissziós terhelésre is kiterjedı 
környezetvédelmi jelentés tartalmának és 
az engedélyezési eljárás során lefolytatott 
konzultációk eredményeinek 
figyelembevételével végrehajtott 
vizsgálatot, amely megállapítja a jelentıs 
kedvezıtlen környezeti hatások 
figyelemmel kísérésére szolgáló, valamint 
a kárenyhítı és kiegyenlítı intézkedéseket, 
valamint a határozatra vonatkozó 
információszolgáltatást magában foglaló, 
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az 5–10. cikkel összhangban lévı folyamat. 

 
 
 

Módosítás  40 

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) »független«: képes a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság, a projektgazda 
és/vagy a nemzeti, regionális vagy 
hatóságok vonatkozásában vélt vagy valós 
összeférhetetlenségtıl mentes, tárgyilagos 
és átfogó technikai/tudományos 
értékelésre; 

 
 

Módosítás  41 

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) »határokon átnyúló szakasz«: azon 
szakasz, amely biztosítja valamely közös 
érdekő 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. 
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Módosítás  42 

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) „szabvány”: egy elismert 
szabványügyi testület által ismételt vagy 
folyamatos alkalmazás céljára elfogadott 
mőszaki elıírás, amelynek betartása nem 
kötelezı, és amely a következı kategóriák 
valamelyikébe tartozik: 

 i. »nemzetközi szabvány«: egy nemzetközi 
szabványügyi testület által elfogadott 
szabvány; 

 ii. »európai szabvány«: valamely európai 
szabványügyi szervezet által elfogadott 
szabvány; 

 iii. »harmonizált szabvány«: a Bizottság 
felkérésére az uniós harmonizációs 
jogszabályok alkalmazásának 
elısegítésére elfogadott európai szabvány; 

 iv. »nemzeti szabvány«: egy nemzeti 
szabványügyi testület által elfogadott 
szabvány;” 

Indokolás 

Az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendelet fogalommeghatározása. 
 
 

Módosítás  43 

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) „városi történelmi helyszínek”: a 
természetes és épített környezetet, 
valamint lakóik mindennapi életét 
magukban foglaló tágabb egység része. 
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Ezen a régebbi és újabb kelető értékekkel 
bíró és az egymást követı átalakulások 
dinamikus folyamatán átmenı tágabb 
környezeten belül az új városi terek 
alakuló szakaszukban lévı környezeti 
jelenségeknek tekinthetık; 

 
 

Módosítás  44 

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) „korrekciós intézkedés”: olyan további 
kárenyhítı és/vagy kompenzációs 
intézkedések, amelyeket a projektgazda 
hozhat a projekt végrehajtása során 
felismert olyan elıre nem látható 
kedvezıtlen hatások vagy a biológiai 
sokféleség bármilyen nettó csökkenésének 
orvoslása érdekében, amelyek például a 
fejlesztési engedéllyel már rendelkezı 
projektek építése vagy mőködése során 
esetlegesen jelentkezı hatások 
enyhítésének hiányosságaiból eredhetnek; 

 
 

Módosítás  45 

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) „vizuális hatásvizsgálat”: a vizuális 
hatás az épített vagy természetes táj vagy 
városi környezet megjelenésében pozitív 
vagy negatív átalakítás (fejlesztés vagy 
leépítés) következtében bekövetkezett 
változás. Kiterjed a földrajzi topográfia és 
bármely más, a természetes kilátást és a 
táj harmóniáját gátló akadály – például 
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épület vagy fal – nyilvánvaló változásaira. 
A vizuális hatás vizsgálata nagyrészt olyan 
minıségi bírálatokkal történik, amelyek a 
táj emberi értékelésére és a tájjal való 
interakcióra, valamint arra az értékre 
vonatkoznak, amelyet az elıbbiek az adott 
helynek kölcsönöznek (genius loci). A 
vizuális hatás többek között a 
partvidékekre, a szélerımőparkokra, a 
történelmi épületekre való hivatkozáskor 
alapvetı fontosságú; 

Indokolás 

A vizuális hatás alapvetıen fontos többek között például a tengerpartok, szélerımőparkok, 
történelmi épületek esetében. 
 
 

Módosítás  46 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 gg) „egyesített eljárás”:  az egyesített 
eljárásban – más vonatkozó uniós jogi 
aktusok rendelkezéseinek sérelme nélkül 
– a hatáskörrel rendelkezı hatóság egy 
vagy több hatóság vizsgálatát egyesítı 
egyetlen környezeti hatásvizsgálatot hajt 
végre; 

 
 

Módosítás  47 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 gh) „egyszerősítés”: a nyomtatványok és 
az adminisztratív eljárások egyszerősítése, 
egyesített eljárások vagy koordinációs 
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eszközök kialakítása a számos hatóság 
által készített értékelések összevonásának 
érdekében. Az egyszerősítés közös 
szempontrendszer kialakítását, a 
jelentések benyújtásának rövidítését, 
valamint az objektív és tudományos 
értékelések megerısítését jelenti. 

 
 

Módosítás  48 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a (3) és (4) bekezdés helyébe a 
következı szöveg lép: 

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

c) a (3) bekezdés helyébe a következı 
szöveg lép: 

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

 
 

Módosítás  49 

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 

törölve 
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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 esetekrıl, 
amelyekre ezt a rendelkezést alkalmazták. 

 

Módosítás  50 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a szöveg a következı bekezdéssel 
egészül ki: 

 „(4a) A tagállamok kijelölik a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságot vagy hatóságokat, 
teljes függetlenséget biztosítva számukra a 
jelen irányelv értelmében rájuk ruházott 
feladatok elvégzése során.  A hatáskörrel 
rendelkezı hatóság vagy hatóságok 
kijelölése során különösen el kell kerülni 
mindennemő függıségi, kapcsolati vagy 
alárendelt viszonyt közöttük vagy tagjaik 
és a projektgazda között. Egy hatáskörrel 
rendelkezı hatóság a jelen irányelv 
értelmében rá ruházott feladatokat nem 
végezheti el egy olyan projekt 
vonatkozásában, amelynek ı maga a 
projektgazdája.”  

Indokolás 

A tapasztalatok néhány tagállamban azt mutatják, hogy pontos szabályokat kell bevezetni a 
súlyos problémát jelentı összeférhetetlenség megakadályozása végett, hogy biztosítani lehessen 
a környezeti hatásvizsgálat célkitőzéseinek tényleges elérését:  a környezeti hatásvizsgálat 
elvégzésével megbízott, hatáskörrel rendelkezı hatóságok semmi esetben sem lehetnek ık 
maguk a projektgazdák, illetve nem állhatnak függıségi vagy alárendelt viszonyban a 
projektgazdával. 
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Módosítás  51 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következı szöveg lép: 

 „(1) A tagállamok nyilvános konzultációt 
követıen meghoznak minden olyan 
intézkedést, amely ahhoz szükséges, 
hogy az engedély megadása elıtt többek 
között a jellegüknél, méretüknél vagy 
elhelyezkedésüknél fogva a környezetre 
várhatóan jelentıs hatást gyakorló 
projektek engedélyezése kötelezı legyen, 
és esetükben hatásvizsgálatot 
végezzenek. A hatáskörrel rendelkezı 
hatóság az engedély megadása esetén 
adott esetben jelentıs kedvezıtlen 
környezeti hatások figyelemmel kísérésére 
szolgáló intézkedéseket, valamint 
kárenyhítı és kiegyenlítı intézkedéseket 
állapít meg. Ezeket a projekteket a 4. 
cikk határozza meg.” 

Indokolás 

A 2. cikk (1) bekezdése összhangban van a 8. cikk (2) bekezdésének új szövegével, amely 
jelentıs kedvezıtlen környezeti hatások figyelemmel kísérésére irányuló intézkedésekrıl, 
valamint kárenyhítı és kiegyenlítı intézkedésekrıl rendelkezik. Ezenkívül fokozza a 
nyilvánosság részvételét. 
 

Módosítás  52 

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 egyidejőleg 

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

teszik kötelezıvé, olyan koordinált vagy 
egyesített eljárást kell lefolytatni, amely 
kielégíti az érintett uniós jogi aktusok 
követelményeit, kivéve azokat az eseteket, 
amikor a tagállamok úgy ítélik meg, hogy 
az ilyen eljárások alkalmazása aránytalan 
lenne. 

A koordinált eljárásban – más irányadó 
uniós jogi aktusok ellenkezı értelmő 
rendelkezéseinek sérelme nélkül – a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság koordinálja 
az uniós jogi aktusok által elıírt, 
különbözı hatóságok által végrehajtott 
különbözı egyedi vizsgálatokat. 

A koordinált eljárás alá tartozó projektek 
tekintetében – más irányadó uniós jogi 
aktusok sérelme nélkül – a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság koordinálja az uniós 
jogi aktusok által elıírt, különbözı 
hatóságok által végrehajtott különbözı 
egyedi vizsgálatokat. 

Az egyesített eljárásban – más irányadó 
uniós jogi aktusok ellenkezı értelmő 
rendelkezéseinek sérelme nélkül – a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság egy vagy 
több hatóság vizsgálatát egyesítı egyetlen 
környezeti hatásvizsgálatot hajt végre. 

Az egyesített eljárás alá tartozó projektek 
tekintetében – más irányadó uniós jogi 
aktusok sérelme nélkül – a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság egy vagy több hatóság 
vizsgálatát egyesítı egyetlen környezeti 
hatásvizsgálatot hajt végre. 

A tagállamok kijelölik azt az egyetlen 
hatóságot, amelynek feladata, hogy 
elısegítse minden egyes projekt 
engedélyezési eljárásának végrehajtását. 

A tagállamok kijelölhetik azt az egyetlen 
hatóságot, amely elısegíti minden egyes 
projekt engedélyezési eljárásának 
végrehajtását. 

 Egy tagállam kérésére a Bizottság 
biztosítja a szükséges segítséget a 
koordinált vagy egyesített eljárás e cikk 
értelmében történı meghatározásához és 
végrehajtásához. 

 A projektgazdának valamennyi környezeti 
hatásvizsgálat esetében bizonyítania kell a 
környezetvédelmi jelentésben, hogy a 
vizsgálatok figyelembe vették az olyan 
javasolt fejlesztésre vonatkozó bármely 
más uniós jogszabályokat, amely 
fejlesztésekre vonatkozóan el kell végezni 
a környezeti hatás egyedi vizsgálatát. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
1 cikk – 2 a pont (új) 
2011/92/EU irányelv 
2 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A 2. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következı szöveg lép: 

 „(4) A 7. cikk sérelme nélkül a 
tagállamok kivételes esetekben, 
amennyiben a nemzeti jog elıírja, egyes 
olyan projekteket, amelyek célja 
kizárólag a polgári lakosságot fenyegetı 
vészhelyzetekre adott reakció teljesen 
vagy részben mentesíthetik az ebben az 
irányelvben meghatározott 
rendelkezések hatálya alól, amennyiben 
az irányelv alkalmazása e célok 
teljesülését hátrányosan befolyásolná. 

 Ebben az esetben a tagállamok 
tájékoztathatják az érintett nyilvánosságot 
és konzultációt folytathatnak azzal: 

 a) megvizsgálják, hogy egyéb vizsgálati 
mód megfelelı-e; 

 b) az érintett nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátják az a) pontban 
említett egyéb vizsgálati módok során 
szerzett információkat, a mentességet 
megadó határozatra vonatkozó 
adatokat, valamint a mentesség 
engedélyezésének okait; 

 c) az engedély megadása elıtt 
tájékoztatja a Bizottságot a mentesítés 
okairól, és ahol alkalmazható, 
rendelkezésére bocsátja a saját 
állampolgárai számára hozzáférhetıvé 
tett adatokat. 

 A Bizottság késedelem nélkül továbbítja 
a kapott iratokat a többi tagállamhoz. 

 A Bizottság évente jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács részére e 
bekezdés alkalmazásáról.” 
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Irányelvre irányuló javaslat 
1 cikk – 3 pont 
2011/92/EU irányelv 
3 cikk 
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3 cikk 3 cikk 

A környezeti hatásvizsgálat keretében 
minden egyedi esetre vonatkozóan a 4–11. 
cikkel összhangban megfelelı módon 
azonosítani kell, le kell írni és értékelni 
kell az egyes projektek jelentıs mértékő 
közvetlen és közvetett hatásait a következı 
tényezıkre: 

A környezeti hatásvizsgálat keretében 
minden egyedi esetre vonatkozóan a 4–11. 
cikkel összhangban megfelelı módon 
azonosítani kell, le kell írni és értékelni 
kell az egyes projektek jelentıs mértékő 
közvetlen és közvetett hatásait a következı 
tényezıkre: 

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 
élıhelyekre; 

a) a lakosságra, az emberi egészségre, a 
biológiai sokféleségre, többek között az 
állat- és növényfajokra, különös 
figyelemmel a 92/43/EGK, a 2000/60/EK 
és a 2009/147/EK irányelv alapján védett 
fajokra és élıhelyekre; 

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

b) a földterületre, a talajra, az altalajra, a 
vizekre, a levegıre és az éghajlatra; 

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

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

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

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

e) az a), a b) és a c) pontban felsorolt 
tényezıknek a természetes és az emberi 
tevékenységbıl fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére. 

e) az a), a b) és a c) pontban felsorolt 
tényezıknek a természetes és az emberi 
tevékenységbıl fakadó, valószínősíthetı 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
képességére. 

 (1a) Amennyiben valamely meghatározott 
projekt vagy létesítmény esetében 
szabványosított eljárások állnak 
rendelkezésre, a hatáskörrel rendelkezı 
hatóságnak – tekintettel az elérhetı 
legjobb technikákra (BAT) – figyelembe 
kell vennie az adott szabványosítást, és a 
környezeti hatásvizsgálatot a 
létesítmények vagy a projekt helyszínére 
kell összpontosítania. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont 
2011/92/EU irányelv 
4 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A 4. cikk a következıképpen módosul: (4) A 4. cikk helyébe a következı szöveg 
lép: 

a) A (3) és a (4) bekezdés helyébe a 
következı szöveg lép: 

 

 „4. cikk 

 (1) A 2. cikk (4) bekezdésre is 
figyelemmel az I. mellékletben felsorolt 
projekteket vizsgálatnak vetik alá az 5–
10. cikkel összhangban. 

 (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 megfelelı vizsgálatnak. A 
tagállamok ezt a nyilvánossággal 
folytatott konzultációt követıen a 
következık révén határozzák meg: 

 a) esetenkénti vizsgálattal; 

 vagy 

 b) a tagállamok által megállapított 
küszöbértékek vagy szempontrendszer 
alapján. 

 A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy az 
a) és a b) pontnak megfelelı mindkét 
eljárást alkalmazzák. 

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

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan a projektgazda 
összefoglaló információkat szolgáltat a 
projekt jellemzıirıl, a környezetre 
gyakorolt lehetséges hatásairól, valamint a 
jelentıs hatások elkerülése és mérséklése 
érdekében tervezett intézkedésekrıl. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie. A projektgazda által 
benyújtandó tájékoztatásnak korlátozott 
terjedelmőnek kell lennie, és arra kell 
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szorítkoznia, hogy lehetıvé tegye a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság számára a 
(2) bekezdés szerinti döntéshozatalt. Az 
információkat a (2) bekezdés szerinti 
döntés meghozatala elıtt a nyilvánosság 
rendelkezésére kell bocsátani és az 
interneten közzé kell tenni, biztosítva a 
nagyobb átláthatóságot és a nyilvánosság 
számára az információkhoz való jobb 
hozzáférést. 

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

b) A cikk a következı (5) és 
(6) bekezdéssel egészül ki: 

 

"(5) A hatáskörrel rendelkezı 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, elızetes ellenırzések vagy 
vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével hozza meg. A (2) 
bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie 
kell a következı követelményeket: 

(5) A hatáskörrel rendelkezı hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését a projektgazda 
által a (3) bekezdés szerint rendelkezésre 
bocsátott információk alapján, adott 
esetben az érintett lakosság és a helyi 
hatóságok megállapításainak 
figyelembevételével, más uniós jogi 
aktusok által a környezetre gyakorolt 
hatásokra vonatkozóan esetleg megkövetelt 
tanulmányok, elızetes ellenırzések vagy 
vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével hozza meg. A (2) 
bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie 
kell a következı követelményeket: 

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

    

b) a döntés szövegének tartalmaznia kell 
annak kifejtését, hogy miért kell vagy nem 
kell elvégezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot; 

b) a döntés szövegének tartalmaznia kell 
annak kifejtését, hogy miért kell vagy nem 
kell elvégezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, különösen a 
III. mellékletben foglalt releváns 
kiválasztási kritériumokra tekintettel; 
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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 jelentıs 
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 jelentıs 
hatások elkerülése, megakadályozása vagy 
mérséklése érdekében tervezett 
intézkedések leírását; 

d) a döntés szövegét a nyilvánosság elé kell 
tárni. 

d) a döntés szövegét a nyilvánosság elé kell 
tárni. 

(6) A hatáskörrel rendelkezı hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem idıpontjától 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 rendelkezı hatóság ezt a 
határidıt három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidı 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható. 

(6) A hatáskörrel rendelkezı hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem idıpontjától számított, a 
tagállam által megjelölt határidın belül, 
de 90 napot meg nem haladóan hozza 
meg, amennyiben a projektgazda a (3) 
bekezdésnek megfelelıen valamennyi 
szükséges információt benyújtotta. A 
tervezett projekt jellegére, összetettségére, 
helyére és méretére való tekintettel a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság ezt a 
határidıt a tagállam által megjelölt 
határidın belül, de 60 napot meg nem 
haladóan egyszeri esetben kivételesen 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság írásban 
tájékoztatja a projektgazdát a határidı 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható, és a 
6. cikk (2) bekezdésben meghatározott 
információkat a nyilvánosság elé tárja. 

Ha a projektre vonatkozóan el kell végezni 
az 5–10. cikk szerinti környezeti 
hatásvizsgálatot, akkor az e cikk (2) 
bekezdése szerinti döntés szövegének 
tartalmaznia kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
információkat.” 

Ha a projektre vonatkozóan el kell végezni 
az 5–10. cikk szerinti környezeti 
hatásvizsgálatot, akkor az e cikk (2) 
bekezdése szerinti döntés szövegének 
tartalmaznia kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott véleményt, 
amennyiben e cikk értelmében kértek 
ilyen véleményt.” 
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1 cikk – 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 ésszerően 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellıen megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzıire, 
mőszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzıire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetık jobban más 
szinten, ideértve a tervezés szintjét is, 
illetıleg 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 benyújtja a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
véleményen kell alapulnia – amennyiben 
ilyen véleményt kiadtak –, és tartalmaznia 
kell mindazokat az információkat, 
amelyekre ésszerően szükség lehet a 
tervezett projekt környezetre gyakorolt 
hatásaival kapcsolatos kellıen 
megalapozott döntések meghozatalához, 
figyelemmel a mindenkor rendelkezésre 
álló ismeretekre és vizsgálati módszerekre, 
a projekt jellemzıire, mőszaki kapacitására 
és helyére, valamint a lehetséges hatások 
jellemzıire. A környezetvédelmi 
jelentésnek tartalmaznia kell a 
projektgazda által vizsgált, a tervezett 
projektre vonatkozó lehetséges 
alternatívákat és azok egyedi, az 
alternatívák fenntarthatóságának a 
jelentıs hatások szempontjából történı 
összehasonlító elemzésére alkalmas 
jellemzıit is. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia. A környezetvédelmi 
jelentésnek tartalmaznia kell a megadott 
információk nem technikai jellegő 
összefoglalását is. 
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(2) A hatáskörrel rendelkezı hatóság (2) Amennyiben az engedély iránti 
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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: 

kérelem benyújtásakor a projektgazda 
kérelmezi, illetve ha a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság vagy a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hatóságok 
szükségesnek találják, a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hatóságokkal, a 
projektgazdával és az érintett 
nyilvánossággal folytatott konzultációt 
követıen véleményt ad ki arról, hogy a 
projektgazda az e cikk (1) bekezdése 
szerinti környezetvédelmi jelentésben mely 
információkat és milyen részletességgel 
köteles bemutatni, meghatározva 
elsısorban: 

a) a beszerzendı határozatokat és 
szakvéleményeket; 

    

b) azokat a hatóságokat és a nyilvánosság 
azon csoportjait, amelyek 
valószínősíthetıen érintettek; 

b) azokat a hatóságokat és a nyilvánosság 
azon csoportjait, amelyek 
valószínősíthetıen érintettek; 

c) az eljárás egyes szakaszait és azok 
idıtartamát; 

c) az eljárás egyes szakaszait és azok 
tervezett idıtartamát; 

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzıi szempontjából ésszerően 
felmerülı alternatívákat; 

d) a tervezett projekt, annak konkrét 
jellemzıi és jelentıs környezeti hatásai 
szempontjából ésszerően felmerülı, a 
projektgazda által fontolóra vett 
alternatívákat; 

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

    

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

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

g) a más döntéshozatali szinten vagy más 
uniós jogi aktuson keresztül beszerzett 
azon információkat és ismereteket, 
valamint azokat a vizsgálati módszereket, 
amelyeket fel kell használni. 

g) a más döntéshozatali szinten vagy más 
uniós jogi aktuson keresztül beszerzett 
azon információkat és ismereteket, 
valamint azokat a vizsgálati módszereket, 
amelyeket fel kell használni. 

E célból a hatáskörrel rendelkezı hatóság 
igénybe veheti akkreditált és mőszaki 
szempontból felkészült, e cikk (3) 
bekezdésének megfelelı szakértık 
közremőködését. A hatáskörrel rendelkezı 
hatóság a projektgazdától utólag csak 
akkor kérhet további információkat, ha ezt 

E célból a hatáskörrel rendelkezı hatóság 
igénybe veheti képesített független és 
mőszaki szempontból felkészült, e cikk (3) 
bekezdésének megfelelı szakértık 
közremőködését. A hatáskörrel rendelkezı 
hatóság a projektgazdától utólag csak 
akkor kérhet további információkat, ha ezt 
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új körülmények indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkezı 
hatóság kellıen megmagyarázza. 

új körülmények indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkezı 
hatóság kellıen megmagyarázza. 

 
 

Módosítás  58 

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 kellı minıségének garantálása 
érdekében: 

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

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

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést képesített és 
mőszaki szempontból felkészült szakértık 
készítsék, és 

b) a hatáskörrel rendelkezı hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést akkreditált és mőszaki 
szempontból felkészült szakértık és/vagy 
nemzeti szakértıkbıl álló bizottságok 
ellenırizzék. 

b) a hatáskörrel rendelkezı hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést képesített független és mőszaki 
szempontból felkészült szakértık és/vagy 
nemzeti szakértıkbıl álló bizottságok 
ellenırizzék, akiknek nevét 
nyilvánosságra hozzák. 

Ha a hatáskörrel rendelkezı hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során akkreditált és mőszaki szempontból 
felkészült szakértık közremőködését vette 
igénybe, akkor ugyanezeken szakértık 
közremőködését a projektgazda nem veheti 
igénybe a környezetvédelmi jelentés 
elkészítéséhez. 

Ha a hatáskörrel rendelkezı hatóság az 5. 
cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás 
során képesített független és mőszaki 
szempontból felkészült szakértık 
közremőködését vette igénybe, akkor 
ugyanezen szakértık közremőködését a 
projektgazda nem veheti igénybe a 
környezetvédelmi jelentés elkészítéséhez. 

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

A tagállamok meghatározzák a képesített 
és mőszaki szempontból felkészült 
szakemberek közremőködésének és 
kiválasztásának részletes szabályait 
(például a szükséges szakképesítések és 
tapasztalat, az értékelık kijelölése, az 
engedélyezés és az eljárásból való kizárás 
vonatkozásában). A képesített és mőszaki 
szempontból felkészült szakembereknek és 
a nemzeti szakértıkbıl álló 
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bizottságoknak megfelelı biztosítékokat 
kell szolgáltatniuk arról, hogy a 
környezetvédelmi jelentéseket és a jelen 
irányelvben elıírt egyéb környezeti 
információkat hozzáértéssel, pártatlanul, 
tudományos tárgyilagossággal, 
függetlenül, az illetékes hatóságok, a 
projektgazda vagy a nemzeti hatóságok 
bármilyen beavatkozásától vagy 
ráhatásától mentesen bírálják el. A 
szakértık felelnek az általuk végrehajtott 
vagy felügyelt, illetve pozitívan vagy 
negatívan értékelt környezeti 
hatásvizsgálatokért. 

 
 

Módosítás  59 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A szöveg a következı cikkel egészül 
ki:  

 „5a. cikk 

 A határokon átnyúló projektek esetén a 
tagállamok és a részt vevı szomszédos 
országok megteszik az annak 
biztosításához szükséges valamennyi 
intézkedést, hogy – az uniós 
társfinanszírozásra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelıen – az érintett 
illetékes hatóságok a tervezés korai 
szakaszától kezdve az egységes 
környezetvédelmi hatásvizsgálat közös 
elvégzése céljából együttmőködjenek. 

 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.” 
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Indokolás 

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

Módosítás  60 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) a szöveg a következı bekezdéssel 
egészül ki: 

 „(-1) A nyilvánosság számára biztosítani 
kell a jogot, hogy az érdekeit érintı 
bizonyos projektek tekintetében 
hatásvizsgálatot kérjen, és ehhez olyan, 
aktív részvételen alapuló 
mechanizmusokat vegyen igénybe, 
amelyekben többek között a lakosság, az 
önkormányzatok és a nem kormányzati 
szervezetek is részt vesznek. 

 A tagállamok meghatározzák az e jog 
érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket 
és feltételeket.”; 

 
 

Módosítás  61 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -aa) az (1) bekezdés helyébe a következı 
szöveg lép: 

 „(1) A tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a környezeti 
feladataik vagy illetékességük kapcsán a 
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projektben várhatóan érintett hatóságok 
lehetıséget kapjanak 
véleménynyilvánításra a projektgazda 
által benyújtott információkról és az 
engedélyezési kérelemmel kapcsolatban. 
E célból a tagállamok általánosságban 
vagy esetrıl esetre kijelölik azokat a 
hatóságokat, amelyekkel konzultálni 
kell. Az 5. cikk alapján kapott 
információt közlik e hatóságokkal. A 
konzultációkra vonatkozó részletes 
szabályokat a tagállamok állapítják 
meg.”; 

Indokolás 

Pontosítani kell, hogy a környezeti hatásvizsgálat alatt álló projektekben érintett és konzultáció 
céljából megkeresendı hatóságok körébe tartoznak a projekt megvalósulásának helye szerinti 
helyi hatóságok is, amennyiben e hatóságok nem azonosak a hatáskörrel rendelkezı hatósággal 
vagy hatóságokkal. 
 
 

Módosítás  62 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -ab) a (2) bekezdés helyébe a következı 
szöveg lép: 

 „(2) A nyilvánosságot a környezeti 
információkhoz való nyilvános 
hozzáférésrıl szóló, 2003. január 28-i 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv* 7. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban a nyilvánosság számára 
elektronikus úton hozzáférhetı központi 
portálon keresztül vagy közzététel útján, 
vagy más alkalmas módon, például – ha 
rendelkezésre áll – elektronikus média 
útján tájékoztatják a 2. cikk (2) 
bekezdésében említett, a környezettel 
kapcsolatos döntéshozatali eljárás 
kezdetén, de legkésıbb akkor, amint az 
információ ésszerő módon rendelkezésre 
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bocsátható a következıket illetıen: 

 a) engedély iránti kérelem;  

 b) a tény, hogy a projektet környezeti 
hatásvizsgálatnak kell alávetni, valamint 
adott esetben, hogy a 7. cikket kell 
alkalmazni;  

 c) a döntéshozatalért, a releváns 
információk szolgáltatásáért, az 
észrevételek vagy kérdések fogadásáért 
felelıs hatáskörrel rendelkezı hatóságok 
adatai, valamint az észrevételek vagy 
kérdések továbbítására vonatkozó 
határidık részletei;  

 d) a lehetséges döntések jellegérıl vagy, 
amennyiben készült ilyen, a 
határozattervezetrıl;  

 e) az 5. cikk alapján összegyőjtött 
információk hozzáférhetıségére 
vonatkozó adatok;  

 f) a releváns információk rendelkezésre 
bocsátása idejének, helyének, valamint 
módjának a megjelölése;  

 g) a nyilvánosság részvételére 
vonatkozóan az e cikk (5) bekezdése 
alapján hozott intézkedések részletei;  

 ga) a tény, hogy a 8. cikk (2) bekezdése 
alkalmazandó, valamint a 
környezetvédelmi jelentés 
felülvizsgálatára vagy módosítására 
vonatkozó adatok, továbbá a mérlegelés 
alatt álló további kárenyhítı és kiegyenlítı 
intézkedések;  

 gb) a 8. cikk (2) bekezdése alapján 
végrehajtott figyelemmel kísérés 
megállapításai.”; 

 _________________ 
HL L 41., 2003.2.14., 26. o. 

Indokolás 

A hozzáférés és átláthatóság megerısítése céljából minden egyes tagállamban az idıszerő 
környezetvédelmi információkat elektronikusan biztosító központi portált kell elérhetıvé tenni. 
Ezen túlmenıen a környezetvédelmi jelentés felülvizsgálata, illetve módosítása, valamint a 8a. 
cikk (2) bekezdésének új szövegében megállapított további kárenyhítı és kiegyenlítı 
intézkedések tekintetében a ga) és a gb) pont elıírja az információkhoz való hozzáférést. 
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Módosítás  63 

Irányelvre irányuló javaslat 
1 cikk – 6 pont – -a c pont (új) 
2011/92/EU irányelv 
6 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-ac) a (3) bekezdés helyébe a következı 
szöveg lép: 

 „(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelı idıkereteken belül az érintett 
nyilvánosság számára legalább a 
számukra elektronikusan hozzáférhetı 
központi portálon keresztül rendelkezésre 
bocsátják a következıket:  

 a) az 5. cikk alapján összegyőjtött összes 
információ;  

 b) a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban a fıbb jelentések és 
javaslatok, amelyeket az érintett 
nyilvánosságnak az e cikk (2) 
bekezdésével összhangban történı 
tájékoztatásakor a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság vagy hatóságok 
számára alkottak;  

 c) a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésrıl szóló, 2003. 
január 28-i 2003/4/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezéseivel összhangban az e cikk 
(2) bekezdésében említett információktól 
eltérı olyan információ, amely ezen 
irányelv 8. cikkével összhangban a 
határozat szempontjából lényeges, és 
amely csak akkor válik hozzáférhetıvé, 
miután az érintett nyilvánosságot e cikk 
(2) bekezdésével összhangban 
tájékoztatták.”; 

Indokolás 

A hozzáférés és átláthatóság megerısítése céljából minden egyes tagállamban az idıszerő 
környezetvédelmi információkat elektronikusan biztosító központi portált kell elérhetıvé tenni. 
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Módosítás  64 

Irányelvre irányuló javaslat 
1 cikk – 6 pont – - a d pont (új) 
2011/92/EU irányelv 
6 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-ad) az (5) bekezdés helyébe a következı 
szöveg lép: 

 "(5) A nyilvánosság tájékoztatására 
(például plakátok kihelyezése egy adott 
körzeten belül, vagy a helyi újságokban 
történı közzététel útján) és az érintett 
nyilvánossággal folytatott konzultációra 
(például írásbeli beadványok vagy 
közvéleménykutatás révén) vonatkozó 
részletes intézkedéseket a tagállamok 
határozzák meg. A tagállamok megteszik 
az annak biztosításához szükséges 
intézkedéseket, hogy a vonatkozó 
információkat a 2003/4/EK irányelv 7. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban a 
nyilvánosság számára elektronikus úton 
hozzáférhetı központi portálon keresztül 
nyújtsák.”; 

Indokolás 

A hozzáférés és átláthatóság megerısítése céljából minden egyes tagállamban az idıszerő 
környezetvédelmi információkat elektronikusan biztosító központi portált kell elérhetıvé tenni. 
 
 

Módosítás  65 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az érintett nyilvánossággal az 5. cikk 
(1) bekezdése szerinti környezetvédelmi 
jelentésrıl folytatandó konzultációra 

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

legalább harminc, legfeljebb hatvan nap 
idıkeretet kell biztosítani. Kivételes 
esetekben, ha a tervezett projekt jellege, 
összetettsége, helye vagy mérete úgy 
kívánja, a hatáskörrel rendelkezı hatóság 
ezt az idıkeretet legfeljebb harminc nappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát az idıkeret 
meghosszabbításának okairól. 

 
 
 

Módosítás  66 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a szöveg a következı bekezdéssel 
egészül ki: 

 „(7) Az érintett nyilvánosságnak a 
döntéshozatali folyamatban való tényleges 
részvételének biztosítása érdekében a 
tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv által meghatározott 
kötelezettségek teljesítéséért felelıs 
hatóság vagy hatóságok kapcsolattartási 
adatai mindenkor a nyilvánosság 
rendelkezésére álljanak, valamint hogy e 
hatóság vagy hatóságok mindenkor 
könnyen és gyorsan elérhetı(ek) 
legyen(ek), függetlenül attól, hogy 
folyamatban van-e olyan projekt, amelyrıl 
környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni, 
valamint hogy figyelembe vegyék a 
nyilvánosság által megfogalmazott 
észrevételeket és véleményeket.”. 

 
 

Módosítás  67 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A 7. cikk a következı bekezdéssel 
egészül ki: 

 „(5a) A közlekedés területén megvalósuló 
közös érdekő, 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 körő 
nyilvános konzultációra kerüljön sor 
minden érdekelt fél és a civil társadalom 
bevonásával. A koordinátor mindenesetre 
javaslatokat tehet a folyosóterv 
kidolgozásának és végrehajtásának 
kiegyensúlyozott módjaira.”. 

 ________________ 
+ HL: kérjük, illessze be az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló rendelet 
(2011/0302(COD)) számát, dátumát és 
címét.  

Indokolás 

Tekintettel a határokon átnyúló projektekkel kapcsolatosan felmerülı több nehézségre, a 
nyilvános konzultációs folyamat során fel kell használni a transzeurópai közlekedési hálózat 
folyosóinak koordinálását végzık munkáját, hogy a kezdeti szakaszban fel lehessen ismerni az 
esetlegesen felmerülı problémákat. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
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1 cikk – 8 pont 
2011/92/EU irányelv 
8 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8 cikk 8 cikk 

 (-1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
projektek kivitelezése és mőködtetése a 
következı elvek alapján történjen: 

 a) minden megfelelı megelızı intézkedést 
megtesznek a környezetszennyezés ellen és 
nem okoznak jelentıs mértékő 
környezetszennyezést; 

 b) az elérhetı legjobb technológiákat 
alkalmazzák, és a természeti erıforrásokat 
és az energiát hatékonyan használják fel; 

 c) a hulladék keletkezését megelızik, és 
amennyiben hulladék keletkezik, azt a 
hulladékhierarchia elsıbbségi 
sorrendjében a hulladékokról szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek* 
megfelelıen újrahasználatra elıkészítik, 
újrafeldolgozzák, újrahasznosítják, vagy, 
ahol mőszakilag vagy gazdaságilag nem 
lehetséges, úgy ártalmatlanítják, hogy 
elkerüljék vagy csökkentsék a környezetre 
gyakorolt bármilyen hatást; 

 d) megteszik a szükséges intézkedéseket a 
balesetek megelızésére és azok 
következményeinek korlátozására; 

 e) a tevékenységek végleges leállítása 
esetén megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy elkerüljék a 
környezetszennyezés kockázatát, és a 
mőködés helyszínét kielégítı állapotba 
állítsák vissza. 

 Amennyiben a környezetminıségi 
szabvány szigorúbb feltételeket követel 
meg, mint amilyenek az elérhetı legjobb 
technológiákkal elérhetık, az engedélybe 
további intézkedéseket kell belefoglalni az 
egyéb, környezetminıségi szabványoknak 
való megfelelés céljából hozható 
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intézkedések sérelme nélkül. 

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

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

a) a hatáskörrel rendelkezı hatóság által a 
3. cikknek megfelelıen elvégzett 
környezeti tárgyú értékelést és a határozat 
alkalmazásának környezeti feltételeit, 
beleértve a jelentıs káros következmények 
elkerülését, csökkentését és, ha lehet, 
ellentételezését célzó legfontosabb 
intézkedések ismertetését is; 

a) a hatáskörrel rendelkezı hatóság által a 
3. cikknek megfelelıen elvégzett 
környezeti tárgyú értékelés eredményeit – 
köztük a 6. és 7. cikknek megfelelıen 
kapott észrevételek és vélemények 
összefoglalását – és a határozat 
alkalmazásának környezeti feltételeit, 
beleértve a jelentıs káros következmények 
elkerülését, csökkentését és, ha lehet, 
ellentételezését célzó legfontosabb 
intézkedések ismertetését is; 

b) a projekt engedélyezésének 
legfontosabb indokait, figyelemmel a többi 
figyelembe vett lehetséges alternatívára, 
ideértve annak értékelését is, hogy a 
projekt megvalósítása nélkül 
valószínősíthetıen hogyan változna idıvel 
a környezet állapota („alapforgatókönyv”); 

b) a figyelembe vett lehetséges 
alternatívák összefoglalása, ideértve annak 
értékelését is, hogy a projekt megvalósítása 
nélkül valószínősíthetıen hogyan változna 
idıvel a környezet állapota 
(„alapforgatókönyv”); 

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

    

d) egy olyan nyilatkozatot, amely röviden 
ismerteti, hogy hogyan történt a környezeti 
szempontok beillesztése az engedélybe, 
továbbá hogyan történt a konzultációk 
eredményeinek és az 5., a 6. és a 7. cikk 
alapján összegyőjtött információknak az 
engedélybe történı beépítése vagy más 
módon történı figyelembevétele. 

d) egy olyan nyilatkozatot, amely röviden 
ismerteti, hogy hogyan történt a környezeti 
szempontok beillesztése az engedélybe, 
továbbá hogyan történt a környezetvédelmi 
jelentés, a konzultációk eredményeinek és 
az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyőjtött 
információknak az engedélybe történı 
beépítése vagy más módon történı 
figyelembevétele. 

Azon projektek esetében, amelyek 
valószínősíthetıen jelentıs mértékő 
országhatárokon átterjedı 
következményekkel fognak járni, a 
hatáskörrel rendelkezı 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 
valószínősíthetıen jelentıs mértékő 
országhatárokon átterjedı 
következményekkel fognak járni, a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság 
információkat szolgáltat arról, hogy miért 
nem vette figyelembe az érintett tagállam 
által a 7. cikk szerinti konzultációk 
keretében megfogalmazott észrevételeket. 

(2) Ha a konzultációkból és az 5., a 6. és a (2) Ha a konzultációk és az 5., a 6. és a 7. 
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7. cikk alapján összegyőjtött 
információkból az derül ki, hogy a projekt 
jelentıs mértékő káros hatásokat fog 
gyakorolni a környezetre, akkor a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság a 6. cikk 
(1) bekezdésében említett hatóságokkal és 
a projektgazdával együttmőködve 
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 elkerülhetık vagy mérsékelhetık 
legyenek, valamint azt, hogy szükség van-e 
további kárenyhítı és kiegyenlítı 
intézkedések végrehajtására. 

cikk alapján összegyőjtött információk 
tükrében a hatáskörrel rendelkezı 
hatóság azt a következtetést vonja le, hogy 
a projekt jelentıs mértékő káros hatásokat 
fog gyakorolni a környezetre, akkor a 6. 
cikk (1) bekezdésében említett 
hatóságokkal és a projektgazdával 
folytatott konzultációt követıen a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság 
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 elkerülhetık vagy mérsékelhetık 
legyenek, valamint azt, hogy a vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban szükség 
van-e további kárenyhítı és kiegyenlítı 
intézkedések végrehajtására. A 
környezetvédelmi jelentés esetleges 
átdolgozása esetén biztosítani kell a 
nyilvánosság a 6. cikk (2) bekezdése 
szerinti tájékoztatását. 

Ha a hatáskörrel rendelkezı hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor köteles 
gondoskodni arról, hogy az engedély 
tartalmazzon olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentıs mértékő 
káros hatások figyelemmel kísérését, és 
ezáltal módot adnak a végrehajtás, 
valamint a kárenyhítı és a kiegyenlítı 
intézkedések várt eredményességének 
értékelésére és az esetleg elıre nem látott 
káros következmények behatárolására. 

Ha a hatáskörrel rendelkezı hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor a 
vonatkozó jogszabályokkal összhangban 
köteles gondoskodni arról, hogy az 
engedély tartalmazzon olyan 
intézkedéseket, amelyek biztosítják a 
jelentıs mértékő káros hatások 
figyelemmel kísérését a kivitelezés, a 
mőködés, a bontás, és a bezárást követı 
szakaszok során, és ezáltal módot adnak a 
végrehajtás, valamint a kárenyhítı és a 
kiegyenlítı intézkedések várt 
eredményességének értékelésére és az 
esetleg elıre nem látott káros 
következmények behatárolására. 

A figyelemmel kísérendı paraméterek 
típusát és a figyelemmel kísérés 
idıtartamát a tervezett projekt jellegéhez, 
helyéhez és méretéhez, valamint a projekt 
környezetre gyakorolt hatásainak 
jelentıségéhez igazodva, az arányosság 
követelményének szem elıtt tartásával kell 
megválasztani. 

A figyelemmel kísérendı paraméterek 
típusa és a figyelemmel kísérés idıtartama 
összhangban van más uniós 
jogszabályokból eredı követelményekkel, 
és azokat a tervezett projekt jellegéhez, 
helyéhez és méretéhez, valamint a projekt 
környezetre gyakorolt hatásainak 
jelentıségéhez igazodva, az arányosság 
követelményének szem elıtt tartásával kell 
megválasztani. A figyelemmel kísérés 
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eredményeirıl értesítik a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságot, és azokat könnyen 
hozzáférhetı formátumban a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják. 

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

Erre a célra indokolt esetben többek között 
a más uniós vagy nemzeti jogi aktusok 
alapján végzett nyomonkövetési 
tevékenységek is igénybe vehetık. 

 Amennyiben a figyelemmel kísérés azt 
jelzi, hogy a kárenyhítı vagy kiegyenlítı 
intézkedések nem elegendıek, illetve elıre 
nem látott jelentıs káros környezeti 
hatásokat észlelnek, a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság a vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban korrekciós 
kárenyhítı vagy kiegyenlítı intézkedéseket 
állapít meg. 

(3) Attól számítva, hogy a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság megkapta az 5., a 6. és 
a 7. cikk alapján összegyőjtött összes 
szükséges információt, beleértve a más 
uniós jogi aktusokban meghatározott 
különös vizsgálatok eredményeit is, 
továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben 
elıírt konzultációk, a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság a projektre vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálat rá esı részét 
három hónapon belül befejezi. 

(3) Attól számítva, hogy a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság megkapta az 5., a 6. és 
a 7. cikk alapján összegyőjtött összes 
szükséges információt, beleértve a más 
uniós jogi aktusokban meghatározott 
különös vizsgálatok eredményeit is, 
továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben 
elıírt konzultációk, a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság a projektre vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálat rá esı részét a 
tagállam által megjelölt határidın belül, 
de 90 napot meg nem haladóan befejezi. 

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

A tervezett projekt jellegére, 
összetettségére, helyére és méretére való 
tekintettel a hatáskörrel rendelkezı hatóság 
ezt a határidıt a tagállam által megjelölt 
határidın belül, de 90 napot meg nem 
haladóan kivételesen meghosszabbíthatja; 
ez esetben a hatáskörrel rendelkezı hatóság 
írásban tájékoztatja a projektgazdát a 
határidı meghosszabbításának okairól és 
arról, hogy a határozat meghozatala 
mikorra várható. 

(4) Az engedélyezı, illetve az 
engedélyezést megtagadó határozat 
meghozatala elıtt a hatáskörrel rendelkezı 
hatóság – különös tekintettel a jelentıs 
káros következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedésekre – 
ellenırzi az 5. cikk (1) bekezdésében elıírt 

(4) Az engedélyezı, illetve az 
engedélyezést megtagadó határozat 
meghozatala elıtt a hatáskörrel rendelkezı 
hatóság ellenırzi az 5. cikk (1) 
bekezdésében elıírt környezetvédelmi 
jelentés naprakész voltát 
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környezetvédelmi jelentés naprakész 
voltát. 

 __________ 

HL L 312., 2008.11.22., 3. o. 

 
 

Módosítás  69 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az engedélyezı vagy az engedélyezést 
elutasító határozat meghozatala után a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság vagy 
hatóságok errıl a körülményrıl a 
megfelelı eljárásokkal összhangban 
tájékoztatják a nyilvánosságot és a 6. cikk 
(1) bekezdésében említett hatóságokat, és a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják: 

(1) Az engedélyezı vagy az engedélyezést 
elutasító határozat, illetve az ezen irányelv 
követelményeinek teljesítése céljából 
kibocsátott más határozat meghozatala 
után a hatáskörrel rendelkezı hatóság vagy 
hatóságok errıl a körülményrıl a nemzeti 
eljárásokkal összhangban késlekedés 
nélkül és legkésıbb 10 munkanapon belül 
tájékoztatják a nyilvánosságot és a 6. cikk 
(1) bekezdésében említett hatóságokat. A 
hatáskörrel rendelkezı hatóság vagy 
hatóságok a határozatot a 2003/4/EK 
irányelvvel összhangban a nyilvánosság és 
a 6. cikk (1) bekezdésében említett 
hatóságok rendelkezésére bocsátják. 

a) a határozat tartalmát és a határozat 
alkalmazásának esetleges feltételeit; 

 

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

 

c) a jelentıs káros hatások elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett legfontosabb 
intézkedések leírását; 

 

d) a 8. cikk (2) bekezdése szerinti 
figyelemmel kísérést biztosító intézkedések 
leírását, ha vannak ilyenek. 
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Módosítás  70 

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 rendelkezı hatóság a projekt 
környezeti hatásvizsgálatának rá esı részét 
elvégezte. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
információkat a tagállamok már akkor a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják, 
amikor a hatáskörrel rendelkezı hatóság a 
projekt környezeti hatásvizsgálatának rá 
esı részét elvégezte, és mielıtt elfogadná a 
határozatot az engedély magadásáról vagy 
elutasításáról. 

 
 

Módosítás  71 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  

 ba) a szöveg a következı bekezdésekkel 
egészül ki: 

 „(3a) A nyilvánosság az engedélyezési 
eljárással kapcsolatban jogi kifogást 
emelhet – köztük ideiglenes intézkedést is 
kérhet – oly módon, hogy a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság által kiadott hivatalos 
határozat közzétételétıl számított három 
hónapon belül bírósági eljárást indít. 

 (3b) A hatáskörrel rendelkezı hatóság 
vagy hatóságok biztosítják, hogy az 
engedéllyel rendelkezı projektek nem 
kezdıdnek el a jogi kifogás benyújtására 
kiszabott határidı lejárta elıtt.”. 
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Módosítás  72 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A 10. cikkben a (1) bekezdés helyébe 
a következı szöveg lép: 

 „Ennek az irányelvnek a rendelkezései 
nem befolyásolják a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságoknak azt a 
kötelezettségét, hogy figyelembe vegyék 
az ipari és gazdasági titoktartással – 
beleértve a szellemi tulajdont is – 
kapcsolatos, valamint a közérdek 
védelmére vonatkozó, a nemzeti 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezésekben megállapított, és az 
elfogadott jogi gyakorlattal összefüggı 
korlátozásokat, amennyiben azok 
megfelelnek a 2003/4/EK irányelvnek.”. 

Indokolás 

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

Módosítás  73 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9b) A szöveg a következı cikkel egészül 
ki: 

 „10a. cikk 

 A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelvnek megfelelıen elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértéséért 
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kiszabható szankciókkal kapcsolatos 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek ezen szabályok 
érvényesítése érdekében. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejőeknek kell lenniük.". 

Indokolás 

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

Módosítás  74 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9c) A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következı szöveg lép: 

 „(2) A tagállamok meghatározzák, hogy 
az eljárás melyik szakaszában 
kezdeményezhetı a határozatok, jogi 
aktusok és mulasztások kifogásolása, 
feltéve, hogy lehetıség van a határozatok, 
jogi aktusok és mulasztások anyagi jogi és 
eljárási jogi jogszerőségének (1) 
bekezdéssel összhangban annak 
biztosítása érdekében történı 
kifogásolására – ideértve az ideiglenes 
intézkedések alkalmazását is –, hogy a 
projektet nem kezdik meg a felülvizsgálati 
folyamat lezárulása elıtt.”. 

 
 

Módosítás  75 

Irányelvre irányuló javaslat 
1 cikk – 9 d pont (új) 
2011/92/EU irányelv 
11 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9d) A 11. cikk (4) bekezdése második 
albekezdésének helyébe a következı 
szöveg lép: 

 „Az eljárásnak megfelelınek és 
hatékonynak kell lennie, lehetıvé kell 
tennie az ideiglenes intézkedések iránti 
kérelmeket, továbbá igazságosnak, 
méltányosnak és gyorsnak kell lennie, és 
nem lehet mértéktelenül drága.” 

 
 

Módosítás  76 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Amennyiben bizonyos gazdasági 
ágazatok jellegzetességei folytán a 
megfelelı környezeti hatásvizsgálat 
érdekében az célszerőnek tőnik, a 
Bizottság a tagállamokkal és az érintett 
ágazattal együtt kidolgozza a követendı 
kritériumokat tartalmazó ágazati 
iránymutatásokat, hogy a környezeti 
hatásvizsgálattal kapcsolatban 
egyszerősítse és elısegítse a 
szabványosítást. 

 

Módosítás  77 

Irányelvre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésıbb [DÁTUM]-ig megfeleljenek. E 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy ennek az irányelvnek 
legkésıbb ...-ig+ megfeleljenek. E 
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rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
kapcsolatokat megmagyarázó 
dokumentumot haladéktalanul megküldik a 
Bizottságnak. 

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

 
 + HL: Kérjük, illessze be a dátumot: ezen 

irányelv hatálybalépésének idıpontját 
követı 24 hónappal.  

Indokolás 

Tekintettel az irányelv rendelkezéseinek összetettségére, megfelelı hosszúságú, kétéves átmeneti 
idıszakot kell biztosítani.  
 
 

Módosítás  78 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

A módosított irányelv elfogadásától 
számított 8 hónapon belül határozni kell 
azokról a projektekrıl, amelyek esetében 
az engedélyezés iránti kérelem benyújtása 
a 2. cikk (1) bekezdésének elsı 
albekezdésében megjelölt idıpont elıtt 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
idıpontig nem zárult le. 

 
 

Módosítás  79 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Az I. melléklet a következıképpen 
módosul: 

 a) a cím helyébe a következı szöveg lép: 



 

 
 PE515.950/ 56 

 HU 

 „A 4. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN 
EMLÍTETT PROJEKTEK 
(KÖRNYZETI HATÁSVIZSGÁLATRA 
KÖTELEZETT PROJEKTEK)” 

 b) a szövegbe a következı pontot kell 
beilleszteni: 

 „(4a) külszíni bányák és hasonló külszíni 
kitermelési tevékenységek.” 

 c) a 7. pont a) alpontjának helyébe a 
következı szöveg lép: 

  „a) távolsági vasútvonalak és [...] 
repülıterek építése” 

 d) a 7. pont a következı ponttal egészül ki: 

  „aa) repülıterek megközelítési és 
felszállási útvonalainak kijelölése az 
útvonalhálózathoz való csatlakozástól, ill. 
az útvonalhálózathoz való 
csatlakozásáig.” 

 e) a szöveg következı  pontokkal egészül 
ki: 

 „(14a) Gáztartalmú olajpalában vagy más 
ugyanannyira vagy kevésbé áteresztı és 
porózus üledékes kızetrétegekben 
található nyerskıolaj és/vagy földgáz 
feltárása, értékelése és kitermelése, 
függetlenül a kitermelt mennyiségtıl.  

 (14b) Földgáz felderítése és kitermelése 
szénlelıhelyekrıl, függetlenül a kitermelt 
mennyiségtıl.”  

 f) a 19. pont helyébe a következı szöveg 
lép: 

 „(19) Kıbányák, és külszíni bányák, 
ahol a kitermelési felület meghaladja a 
25 hektárt, ciánülepítı medencét 
felhasználó eljárásokat alkalmazó 
aranykitermelı létesítmények, vagy 
tızegkitermelés, ahol a kitermelési 
felület meghaladja a 150 hektárt.” 

 g) a 20. pont helyébe a következı szöveg 
lép: 

 „(20) 220 kV vagy annál nagyobb 
feszültségő, 15 km-nél hosszabb 
nagyfeszültségő villamos vezetékek 
(légvezetékek, föld alatti vezetékek vagy 
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ezek kombinációja) építése, módosítása 
és/vagy bıvítése, és/vagy korszerősítése, 
valamint kapcsolódó alállomások 
(feszültség-átalakító, áramátalakító vagy a 
légvezetéket föld alatti vezetékké [és 
fordítva] alakító alállomás) építése 
és/vagy módosítása.”  

  h) a szöveg a következı ponttal egészül ki: 

 „(24a) Vízhiányos, az elsivatagosodás 
vagy a kiszáradás veszélyének kitett 
területekre tervezett tematikus parkok és 
golfpályák.” 

 
 
 

Módosítás  80 

Irányelvre irányuló javaslat 
Melléklet – -1 a pont (új) 
2011/92/EU irányelv 
II melléklet  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1a) A II. melléklet a következıképpen 
módosul: 

 a) a cím helyébe a következı szöveg lép: 

 „A 4. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN 
EMLÍTETT PROJEKTEK 
(TAGÁLLAMI DÖNTÉS ALAPJÁN 
KÖRNYZETI HATÁSVIZSGÁLATRA 
KÖTELEZETT PROJEKTEK)”; 

 b) az (1) bekezdés kiegészül a következı 
ponttal: 

 „(fa) vadon élı halak halászata;”; 

 c) a (2) bekezdés c) pontja helyébe a 
következı szöveg lép: 

 „c) ásványi anyagok kutatása és feltárása, 
valamint ásványi anyagok kitermelése 
tengeri vagy folyami kotrással;”; 

  d) a (10) bekezdés d) pontját el kell 
hagyni. 

 e) az (13) bekezdés a következı ponttal 
egészül ki: 
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 „aa) az I. vagy ebben a mellékletben 
felsorolt projektek bármely olyan 
lebontása, amelynek jelentıs ártalmas 
hatása van a környezetre.”. 

 
 

Módosítás  81 

Irányelvre irányuló javaslat 
Melléklet – 1 pont 
2011/92/EU irányelv 
II.A melléklet 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

IIA. MELLÉKLET – A 4. CIKK (3) 
BEKEZDÉSE SZERINTI 
INFORMÁCIÓK 

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

(1) A projekt ismertetése, ezen belül 
különösen: 

(1) A projekt ismertetése, ezen belül: 

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, 
a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai 
jellemzıinek bemutatása az építés és az 
üzemelés tartamára vonatkozóan; 

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, 
a talajfelszín alatti és a mélyebben 
elhelyezkedı környezetet is – fizikai 
jellemzıinek bemutatása az építés, az 
üzemelés és a bontás tartamára 
vonatkozóan; 

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

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

(2) Azon környezeti tényezık ismertetése, 
amelyekre a tervezett projekt 
valószínősíthetıen jelentıs hatást fog 
gyakorolni. 

(2) Azon környezeti tényezık ismertetése, 
amelyekre a tervezett projekt 
valószínősíthetıen jelentıs hatást fog 
gyakorolni. 

(3) Azon, a tervezett projekt által a 
környezetre gyakorolt, valószínősíthetıen 
jelentıs hatások ismertetése, amelyek a 
következıkbıl erednek: 

(3) Azon, a tervezett projekt által a 
környezetre gyakorolt, valószínősíthetıen 
jelentıs hatások – többek között az érintett 
lakosság egészségügyi kockázatának, 
valamint a tájképre és a kulturális 
örökségre gyakorolt hatások – ismertetése, 
amelyek a következıkbıl erednek: 
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a) az elıre láthatóan keletkezı 
maradékokból és kibocsátásból, valamint a 
hulladékképzıdésbıl; 

a) az elıre láthatóan keletkezı 
maradékokból és kibocsátásból, valamint 
adott esetben a hulladékképzıdésbıl; 

b) a természeti erıforrások, különösen a 
talaj, a földterület, a vizek és a biológiai 
sokféleséget megtestesítı élıvilág 
igénybevételébıl, ideértve a 
hidromorfológiai változásokat is. 

b) a természeti erıforrások, különösen a 
talaj, a földterület, a vizek és a biológiai 
sokféleséget megtestesítı élıvilág 
igénybevételébıl, ideértve a 
hidromorfológiai változásokat is. 

(4) A környezetre gyakorolt esetleges 
jelentıs káros hatások elkerülése, 
megelızése vagy ellentételezése céljából 
tervezett intézkedések ismertetése. 

(4) A környezetre gyakorolt esetleges 
jelentıs káros hatások elkerülése, 
megelızése vagy ellentételezése céljából 
tervezett intézkedések ismertetése, 
különösen, ha a hatások 
visszafordíthatatlannak tekinthetık. 

 
 

Módosítás  82 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

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

(1) A PROJEKTEK JELLEMZİI (1) A PROJEKTEK JELLEMZİI 

A projektek jellemzıit különösen a 
következı szempontokra figyelemmel kell 
megvizsgálni: 

A projektek jellemzıit különösen a 
következı szempontokra figyelemmel kell 
megvizsgálni: 

a) a projekt mérete, beleértve, ha releváns, 
az érintett talajfelszín alatti környezet 
kiterjedését is; 

a) a projekt mérete, beleértve, ha releváns, 
az érintett talajfelszín alatti környezet 
kiterjedését is; 

b) kölcsönhatások más projektekkel és 
tevékenységekkel; 

    

c) a természeti erıforrások, különösen a 
földterület, a talaj, a vizek és a biológiai 
sokféleséget megtestesítı élıvilág 

c) a természeti erıforrások, különösen a 
földterület, a talaj, az altalaj, a vizek és a 
biológiai sokféleséget megtestesítı élıvilág 
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igénybevétele, ideértve a hidromorfológiai 
változásokat is; 

igénybevétele, ideértve a hidromorfológiai 
változásokat is; 

d) hulladékkeletkezés; d) hulladékkeletkezés; 

e) környezetszennyezés és zavaró hatások; e) környezetszennyezés és zavaró hatások 
(szennyezıanyag-kibocsátás, zaj, rezgések, 
fény, hı és sugárzás), és az egészségre 
gyakorolt esetleges hatásaik; 

f) természetes és az emberi tevékenységbıl 
fakadó katasztrófa- és baleseti kockázatok, 
különös tekintettel a hidromorfológiai 
változásokra, a felhasznált anyagokra, 
technológiákra vagy élı szervezetekre, a 
sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti 
körülményekre vagy alternatív 
felhasználásokra, valamint a balesetek 
vagy katasztrófahelyzetek valószínőségére 
és a projekt e kockázatokkal szembeni 
sérülékenységére; 

f) természetes és az emberi tevékenységbıl 
fakadó katasztrófa- és baleseti kockázatok, 
különös tekintettel a hidromorfológiai 
változásokra, a felhasznált anyagokra, 
technológiákra vagy élı szervezetekre, a 
sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti 
körülményekre vagy alternatív 
felhasználásokra, a helyi geológiai 
jellemzıkre, valamint a projekt 
természetébıl adódóan okkal 
feltételezhetı balesetek vagy 
katasztrófahelyzetek kockázatával 
szembeni sérülékenységére; 

g) a projekt hatásai az éghajlatváltozásra 
(az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
tekintetében, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységbıl származó kibocsátásokat 
is), a projekt hozzájárulása az ellenálló 
képesség javulásához, valamint az 
éghajlatváltozás hatásai a projektre 
(például igazodik-e a projekt az idıjárás 
várható megváltozásához); 

g) a projekt hatásai az éghajlatra (az 
üvegházhatást okozó gázok 
valószínősíthetı kibocsátása tekintetében, 
beleértve a területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységbıl származó kibocsátásokat 
is), a projekt hozzájárulása az ellenálló 
képesség javulásához, valamint az 
éghajlatváltozás hatásai a projektre 
(például igazodik-e a projekt az idıjárás 
várható megváltozásához); 

h) a projekt hatásai a környezetre és 
különösen a földterületekre (a települések 
területének idıbeli növekedése – 
területelvonás), a talajra (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizekre (mennyiség és minıség), a 
levegıre és a biológiai sokféleségre 
(populációk minısége és egyedszámai, 
ökológiai rendszerek károsodása és 
fragmentálódása); 

h) a projekt hatásai a környezetre és 
különösen a földterületekre (a települések 
területének idıbeli növekedése – 
területelvonás, a mezı- és erdıgazdasági 
földterületek elvesztése), a talajra 
(szervesanyag-tartalom, erózió, tömörödés, 
talajlezárás), az altalajra, a vizekre 
(mennyiség és minıség), a levegıre 
(légszennyezı anyagok kibocsátása és 
levegıminıség) és a biológiai sokféleségre 
(populációk minısége és egyedszámai, 
ökológiai rendszerek károsodása és 
fragmentálódása); 

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

i) az emberi egészséggel kapcsolatos 
kockázatok (például a vizek vagy a levegı 
szennyezése vagy a zaj folytán); 



 

 
 PE515.950/ 61 

 HU 

j) a projekt hatásai a kulturális örökségre és 
a tájra. 

j) a projekt hatásai a kulturális örökségre és 
a tájra. 

(2) A PROJEKTEK HELYE (2) A PROJEKTEK HELYE 

Azon földrajzi területek környezeti 
érzékenységét, amelyekre a projektek 
valószínősíthetıen hatással lesznek, a 
következı szempontok hangsúlyos 
figyelembevételével kell megvizsgálni: 

Azon földrajzi területek környezeti 
érzékenységét, amelyekre a projektek 
valószínősíthetıen hatással lesznek, a 
következı szempontok hangsúlyos 
figyelembevételével kell megvizsgálni: 

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

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

b) a terület természeti erıforrásainak 
(beleértve a talajt, a földterületeket, a 
vizeket és a biológiai sokféleséget is) 
viszonylagos gazdagsága, rendelkezésre 
állása, minısége és regenerációs 
képessége; 

b) a terület természeti erıforrásainak 
(beleértve a talajt, a földterületeket, a 
vizeket és a biológiai sokféleséget is) 
viszonylagos gazdagsága, rendelkezésre 
állása, minısége és regenerációs 
képessége; 

c) a természetes környezet terhelhetısége, 
különös tekintettel: 

c) a természetes környezet terhelhetısége, 
különös tekintettel: 

 i. a vizes élıhelyekre, a folyók és a tavak 
partvidékére, a folyótorkolatokra; 

 i. a vizes élıhelyekre, a folyók és a tavak 
partvidékére, a folyótorkolatokra; 

ii. a tengerparti területekre; ii. a tengerparti területekre; 

iii. a hegyvidékekre és az erdıs területekre; iii. a hegyvidékekre és az erdıs területekre; 

 iiia. azokra a területekre, ahol az árvíz 
kockázata jelentıs; 

iv. természetvédelmi területekre és 
parkokra, az állandó gyepterületekre és a 
fokozott természeti értékő mezıgazdasági 
területekre; 

iv. természetvédelmi területekre és 
parkokra, az állandó gyepterületekre és a 
környezetvédelmi szempontból értékes 
gyepterületekre, a fokozott természeti 
értékő mezıgazdasági területekre; 

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

v. a nemzeti vagy regionális jog alapján 
kiemelten kezelt, megszorításokkal terhelt 
vagy védelem alá helyezett területekre, a 
tagállamok által a 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a 
92/43/EGK tanácsi irányelv alapján kijelölt 
Natura 2000 területekre, a tagállamok által 
ratifikált nemzetközi egyezmények 
védelme alatt álló területekre; 

vi. azokra a területekre, ahol korábban nem 
sikerült teljesíteni az uniós jogi aktusban 
meghatározott és a projekt szempontjából 
releváns környezetvédelmi minıségi 
elıírásokat, illetve ahol ezen elıírások 
teljesítése valószínősíthetıen nem fog 

vi. azokra a területekre, ahol korábban nem 
sikerült teljesíteni az uniós jogi aktusban 
meghatározott és a projekt szempontjából 
releváns környezetvédelmi minıségi 
elıírásokat, illetve ahol ezen elıírások 
teljesítése valószínősíthetıen nem fog 
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sikerülni; sikerülni; 

vii. a sőrőn lakott területekre; vii. a sőrőn lakott területekre; 

 viia. a különösen érzékeny vagy 
kiszolgáltatott csoportoknak – többek 
között kórházaknak, iskoláknak, idısek 
otthonának – otthont adó területekre; 

viii. a tájra, a történelmi, kulturális vagy 
régészeti jelentıségő területekre. 

viii. a tájra, a történelmi, kulturális vagy 
régészeti jelentıségő területekre; 

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

 Az i–viiia. alpontban említett területekre 
vonatkozó küszöbértékek tagállamok általi 
megállapításánál különös figyelmet kell 
fordítani e területek – nemzeti 
környezeten belüli – környezetvédelmi 
értékére, viszonylagos gazdagságára és 
átlagos méretére. 

(3) A LEHETSÉGES HATÁS 
JELLEMZİI 

(3) A LEHETSÉGES HATÁS 
JELLEMZİI 

A projektek lehetséges jelentıs hatásait a 
fenti 1. és 2. pontban felsorolt szempontok 
alapján kell megvizsgálni, különös 
figyelemmel: 

A projektek lehetséges jelentıs hatásait a 
fenti 1. és 2. pontban felsorolt szempontok 
alapján kell megvizsgálni, különös 
figyelemmel: 

a) a hatás nagyságára és térbeli 
kiterjedésére (földrajzi terület, 
valószínősíthetıen érintett lakosságszám); 

a) a hatás nagyságára és térbeli 
kiterjedésére (földrajzi terület, 
valószínősíthetıen érintett lakosságszám); 

b) a hatás természetére; b) a hatás természetére; 

c) a hatás országhatárokon átterjedı 
jellegére; 

c) a hatás országhatárokon átterjedı 
jellegére; 

d) a hatás erejére és összetettségére; d) a hatás erejére és összetettségére; 

e) a hatás valószínőségére; e) a hatás valószínőségére; 

f) a hatás idıtartamára, gyakoriságára és 
visszafordíthatóságára; 

f) a hatás idıtartamára, gyakoriságára és 
visszafordíthatóságára; 

g) a hatás bekövetkezésének sebességére; g) a hatás bekövetkezésének sebességére; 

h) a hatásoknak más (különösen a meglévı, 
illetve jóváhagyott) projektek hatásaival 
való kölcsönhatására, függetlenül attól, 
hogy a projektgazda azonos-e vagy sem; 

h) a hatásoknak más (különösen a meglévı, 
illetve jóváhagyott) projektek hatásaival 
való kölcsönhatására, függetlenül attól, 
hogy a projektgazda azonos-e vagy sem, 
amennyiben a valószínősíthetıen érintett 
földrajzi területen valósulnak meg, de 
még nem épültek meg, illetve nem 
üzemelnek, anélkül továbbá, hogy a 
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projekttel kapcsolatos meglévı vagy 
nyilvánosan hozzáférhetı információkon 
kívül más információk figyelembevétele is 
kötelezı lenne; 

i) a valószínősíthetıen jelentıs mértékben 
érintett területek környezeti jellemzıire; 

i) a valószínősíthetıen jelentıs mértékben 
érintett területek környezeti jellemzıire; 

k) a más európai uniós jogi aktusokban 
elıírt vizsgálatokból a környezetre 
gyakorolt hatásokra vonatkozóan 
rendelkezésre álló információkra és 
megállapításokra; 

k) a más uniós jogi aktusokban elıírt 
vizsgálatokból a környezetre gyakorolt 
hatásokra és lehetséges következményekre 
vonatkozóan rendelkezésre álló 
információkra és megállapításokra; 

l) a hatások eredményes mérséklésének 
lehetıségeire. 

l) a hatások eredményes elkerülésének, 
megelızésének és mérséklésének 
lehetıségeire. 

 (3a) AZ EGYES ÁGAZATOK ÁLTAL 
KÖVETENDİ SZEMPONTOKRA 
VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁSOK 

 Az egyes gazdasági ágazatok által a 
környezeti hatásvizsgálatok során 
követendı szempontokra vonatkozó 
iránymutatások kidolgozására akkor kerül 
sor, ha azt a Bizottság vagy a tagállamok 
célszerőnek tartják. A cél a környezeti 
hatásvizsgálatokhoz kapcsolódó eljárások 
egyszerősítése és e tekintetben a 
jogbiztonság növelése, és ezáltal annak 
elkerülése, hogy a feladatot ellátó 
hatáskörrel rendelkezı különbözı 
hatóságok eltérı módon járjanak el. 

 A történelmi és kulturális örökség és a 
vidéki tájak kapcsán elvégzett környezeti 
hatásvizsgálatoknak számos szempont 
alapján kell készülniük, amelyeket a 
figyelembe veendı tényezıket tartalmazó 
iránymutatás határoz meg. 

 
 

Módosítás  83 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

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

(1) A projekt ismertetése, beleértve 
különösen: 

(1) A projekt ismertetése, beleértve 
különösen: 

 (-a) a projekt helyszínének leírását; 

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

 aa) bontási projekt esetén az 
energiaköltségek, a bontással keletkezett 
hulladék újrafeldolgozási költsége, a 
további természeti erıforrások 
fogyasztásának leírását; 

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

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

c) a tervezett projekttel összefüggı 
üzemeltetési tevékenység során keletkezı 
maradékok és kibocsátások (a vizekbe, a 
levegıbe, a talajra és a talajba jutó 
szennyezések, zaj, rezgések, fény, hı, 
sugárzás stb.) típusára és mennyiségére 
vonatkozó becslést. 

c) a tervezett projekttel összefüggı 
üzemeltetési tevékenység során keletkezı 
maradékok és kibocsátások (a vizekbe, a 
levegıbe, a talajra és a talajba jutó 
szennyezések, zaj, rezgések, fény, hı, 
sugárzás stb.) típusára és mennyiségére 
vonatkozó becslést. 

(2) A figyelembe vett alternatívák mőszaki, 
helymegválasztási és más vonatkozásainak 
ismertetése (például a tervezés, a mőszaki 
kapacitás, a méret és a kiterjedés 
vonatkozásában) a környezetre a legkisebb 
hatást gyakorló alternatíva 
megjelölésével, valamint a környezeti 

(2) A projektgazda által vizsgált, a 
tervezett projektre vonatkozó lehetséges 
alternatívák mőszaki, helymegválasztási és 
más vonatkozásainak (például tervezés, 
mőszaki kapacitás, méret és kiterjedés), és 
a projekt egyedi, az alternatívák 
fenntarthatóságának a jelentıs hatások 
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hatások figyelembevétele mellett a 
választást alátámasztó legfontosabb okok 
felsorolásával. 

szempontjából történı összehasonlító 
elemzésére alkalmas jellemzıinek 
ismertetése, a választást alátámasztó 
legfontosabb okok felsorolásával. 

(3) Leírás a környezet meglévı állapotának 
releváns aspektusairól és azok 
valószínősíthetı idıbeli alakulásáról a 
projekt végrehajtása nélkül 
(alapforgatókönyv). Ennek a leírásnak ki 
kell terjednie az esetleg már fennálló, a 
projekt szempontjából releváns környezeti 
problémákra, köztük különösen azokra, 
amelyek környezeti szempontból fontos 
területeket és természeti erıforrások 
igénybevételét érintik. 

(3) Leírás a környezet aktuális állapotának 
releváns aspektusairól (alapforgatókönyv) 
és azok valószínősíthetı idıbeli 
alakulásáról a projekt végrehajtása nélkül, 
amennyiben a természeti és társadalmi 
változásokat az alapforgatókönyv alapján 
elfogadható bizonyossággal elıre lehet 
látni. Ennek a leírásnak ki kell terjednie az 
esetleg már fennálló, a projekt 
szempontjából releváns környezeti 
problémákra, köztük különösen azokra, 
amelyek környezeti szempontból fontos 
területeket és természeti erıforrások 
igénybevételét érintik. 

(4) A környezet azon aspektusainak 
ismertetése, amelyekre a javasolt projekt 
valószínősíthetıen jelentıs mértékő 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 (minıség és mennyiség), a levegıt, 
az idıjárási viszonyokat, az 
éghajlatváltozást (üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása, beleértve a 
területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységbıl származó kibocsátásokat 
is, mérséklı hatás, az éghajlatváltozáshoz 
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 tényezık közötti 
kölcsönhatásokra, valamint a felsorolt 
tényezıknek a természetes és az emberi 
tevékenységbıl fakadó 
katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 

(4) A környezet azon tényezıinek 
ismertetése, amelyekre a javasolt projekt 
valószínősíthetıen jelentıs mértékő hatást 
fog kifejteni, ideértve különösen a 
népességet, az emberi egészséget, az állat- 
és a növényvilágot, a biológiai 
sokféleséget, a földterületeket 
(területelvonás), a talajt (szervesanyag-
tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a 
vizeket (minıség és mennyiség), a levegıt, 
az idıjárási viszonyokat, az éghajlatot 
(üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, 
beleértve a területhasznosításból és annak 
megváltozásából, valamint az erdészeti 
tevékenységbıl származó kibocsátásokat 
is, mérséklı hatás, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás szempontjából 
releváns hatások, amennyiben a projekt 
figyelembe veszi az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó kockázatokat), az anyagi 
javakat (ideértve a környezeti tényezık 
romlásából adódóan az ingatlanárakra 
gyakorolt negatív hatást), a kulturális 
örökséget, beleértve az építészeti és a 
régészeti örökséget is, valamint a tájat; az 
ismertetésnek ki kell terjednie a felsorolt 
tényezık közötti kölcsönhatásokra, 
valamint a felsorolt tényezıknek a 
természetes és az emberi tevékenységbıl 
fakadó katasztrófakockázatokkal szembeni 
kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 
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képességére is. képességére is. 

(5) A tervezett projekt mindazon, a 
környezetre gyakorolt, valószínősíthetıen 
jelentıs mértékő hatásainak ismertetése, 
amelyek egyebek mellett a következıkbıl 
erednek: 

(5) A tervezett projekt mindazon, a 
környezetre gyakorolt, valószínősíthetıen 
jelentıs mértékő hatásainak ismertetése, 
amelyek egyebek mellett a következıkbıl 
erednek: 

a) a projekt létébıl; a) a projekt létébıl; 

b) a természetes erıforrások, ezen belül 
különösen a földterületek, a talaj, a vizek, a 
biológiai sokféleséget megtestesítı élıvilág 
és a nyújtott ökoszisztéma-szogláltatások 
igénybevételébıl, ezen erıforrások 
rendelkezésre állásának maximális 
figyelembevételével, a változó idıjárási 
körülmények fényében is; 

b) a természeti erıforrások, ezen belül 
különösen a földterületek, a talaj, a vizek, a 
biológiai sokféleség (köztük az állat- és 
növényvilág) igénybevételébıl, ezen 
erıforrások rendelkezésre állásának 
maximális figyelembevételével, a változó 
idıjárási körülmények fényében is; 

c) a szennyezıanyag-kibocsátásból, a 
keltett zajból, rezgésekbıl, fénybıl, hıbıl 
és sugárzásból, a zavaró hatások 
okozásából, a hulladékok 
ártalmatlanításából; 

c) a szennyezıanyag-kibocsátásból, a 
keltett zajból, rezgésekbıl, fénybıl, hıbıl 
és sugárzásból, a zavaró hatások 
okozásából, a hulladékok 
ártalmatlanításából; 

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 
katasztrófahelyzetek miatti) a projekt 
természetébıl adódóan okkal 
feltételezhetı kockázatokból; 

e) a hatások és más projektek és 
tevékenységek hatásai közötti 
kölcsönhatásokból; 

e) a hatások és más meglévı és/vagy 
jóváhagyott projektek és tevékenységek 
hatásai közötti kölcsönhatásokból, 
amennyiben a valószínősíthetıen érintett 
földrajzi területen valósulnak meg, de 
még nem épültek meg, illetve nem 
üzemelnek, anélkül továbbá, hogy a 
projekttel kapcsolatos meglévı vagy 
nyilvánosan hozzáférhetı információkon 
kívül más információk figyelembevétele is 
kötelezı lenne; 

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

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

g) az igénybe vett technológiákból és 
anyagokból; 

g) az igénybe vett technológiákból és 
anyagokból; 
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h) a hidromorfológiai változásokból. h) a hidromorfológiai változásokból. 

A valószínősíthetıen jelentıs mértékő 
hatások ismertetésének ki kell terjednie a 
projekt valamennyi közvetlen és közvetett, 
másodlagos, kölcsönhatásban jelentkezı, 
országhatárokon átterjedı, rövid, közép- és 
hosszú távú, tartós és átmeneti, kedvezı és 
kedvezıtlen hatására. Az ismertetésnek 
figyelembe kell vennie az Európai Unió és 
a tagállamok szintjén megállapított, a 
projekt szempontjából releváns 
környezetvédelmi célkitőzéseket. 

A valószínősíthetıen jelentıs mértékő 
hatások ismertetésének ki kell terjednie a 
projekt valamennyi közvetlen és közvetett, 
másodlagos, kölcsönhatásban jelentkezı, 
országhatárokon átterjedı, rövid, közép- és 
hosszú távú, tartós és átmeneti, kedvezı és 
kedvezıtlen hatására. Az ismertetésnek 
figyelembe kell vennie az Európai Unió és 
a tagállamok szintjén megállapított, a 
projekt szempontjából releváns 
környezetvédelmi célkitőzéseket. 

(6) Az 5. pont szerinti környezeti hatások 
megállapítása céljából alkalmazott 
elırejelzési módszerek ismertetése, 
valamint a legfontosabb bizonytalansági 
tényezık és ezek hatásbecslésre és a 
legkedvezıbb alternatíva kiválasztására 
kifejtett hatásainak bemutatása. 

(6) Az 5. pont szerinti környezeti hatások 
megállapítása céljából alkalmazott 
elırejelzési módszerek ismertetése, 
valamint a legfontosabb bizonytalansági 
tényezık és ezek hatásbecslésre és a 
legkedvezıbb alternatíva kiválasztására 
kifejtett hatásainak bemutatása. 

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

(7) Az 5. pont szerinti jelentıs káros 
környezeti következmények mindenek 
elıtti megelızése és csökkentése és – végsı 
esetben – ellentételezése érdekében 
tervezett intézkedések ismertetése, 
valamint az esetleg javasolt 
monitoringtevékenység bemutatása, 
beleértve a projekt végrehajtását követıen 
a környezetre gyakorolt káros hatásokra 
vonatkozóan elvégzendı elemzések 
elıkészítését is. Az ismertetésnek el kell 
magyaráznia, hogy a tervezett intézkedések 
milyen mértékben elızik meg, csökkentik 
vagy ellentételezik a jelentıs káros 
következményeket, és mind az építés, mind 
az üzemeltetés tartamára ki kell terjednie. 

(8) Azon természetes és az emberi 
tevékenységbıl fakadó 
katasztrófakockázatok és baleseti 
kockázatok elemzése, amelyekkel szemben 
a projekt sérülékeny lehet, valamint az 
ilyen jellegő kockázatok megelızése, 
illetve a veszélyhelyzetekre való 
felkészülés és reagálás érdekében (például 
a módosított 96/82/EK irányelv alapján) 
esetleg tervezett intézkedések bemutatása. 

(8) Azon természetes és az emberi 
tevékenységbıl fakadó, valószínősíthetı 
katasztrófakockázatok és baleseti 
kockázatok elemzése, amelyekkel szemben 
a projekt sérülékeny lehet, valamint az 
ilyen jellegő kockázatok megelızése, 
illetve a veszélyhelyzetekre való 
felkészülés és reagálás érdekében (például 
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek veszélyének kezelésérıl szóló 
2012. július 4-i 2012/18/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, illetve az 
egyéb uniós elıírásokból vagy nemzetközi 
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megállapodásokból fakadó kötelezettségek 
alapján) esetleg tervezett intézkedések 
bemutatása. 

(9) A fenti pontok alapján megadott 
információk nem technikai jellegő 
összefoglalása. 

(9) A fenti pontok alapján megadott 
információk nem technikai jellegő 
összefoglalása. 

(10) Azon nehézségek (mőszaki vagy 
hozzáértésbeli hiányosságok) esetleges 
jelzése, amelyekkel a projektgazda az elıírt 
információk összegyőjtése során 
szembesült, a rendelkezésre bocsátott 
ismertetések és leírások elkészítése során 
felhasznált források megjelölése, valamint 
a legfontosabb bizonytalansági tényezık és 
ezek hatásbecslésre és a legkedvezıbb 
alternatíva kiválasztására kifejtett 
hatásainak bemutatása. 

(10) Azon nehézségek (mőszaki vagy 
hozzáértésbeli hiányosságok) esetleges 
jelzése, amelyekkel a projektgazda az elıírt 
információk összegyőjtése során 
szembesült, a rendelkezésre bocsátott 
ismertetések és leírások elkészítése során 
felhasznált források megjelölése, valamint 
a legfontosabb bizonytalansági tényezık és 
ezek hatásbecslésre és a legkedvezıbb 
alternatíva kiválasztására kifejtett 
hatásainak bemutatása. 

 
 
 
 


