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10.9.2013 A7-0277/84 

Módosítás  84 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 

2011/92/EU irányelv módosítása 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23a) A 2011/92/EU irányelv I. 
mellékletében a hagyományos 
energiaforrásokból származó kıolaj és 
földgáz vonatkozásában elıírt termelési 
küszöbértékek nem veszik figyelembe a 
nem hagyományos szénhidrogének 
gyakran igen változó termelési szintjének 
specifikusságát. Ennek következtében az 
ilyen szénhidrogénekkel kapcsolatos 
projektek esetében a kutakra vonatkozóan 
nem, csak a projektre vonatkozóan kell 
kötelezı környezeti hatásvizsgálatot 
végezni. Az elıvigyázatosság elve alapján, 
és amint azt az Európai Parlament a 
palagáz- és palaolaj-kitermelés 
környezetre gyakorolt hatásairól szóló 
2012. november 21-i állásfoglalásában 
sürgette, célszerő lenne a nem 
hagyományos szénhidrogének 
kereskedelmi termelését felvenni a 
2011/92/EU irányelv I. mellékletébe 
annak érdekében, hogy az ilyen 
szénhidrogénekre vonatkozó kereskedelmi 
termelési projektek esetében rendszeres 
környezeti hatásvizsgálatot végezzenek. 

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/85 

Módosítás  85 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 

2011/92/EU irányelv módosítása 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont – a pont 

2011/92/EU irányelv 

4 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A II. melléklet hatálya alá tartozó 
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. 

Amikor a (2) bekezdés alkalmazásában 
esetenkénti vizsgálatot végeznek, a 
projektgazda összefoglaló információkat 

szolgáltat a projekt jellemzıirıl, a 

környezetre gyakorolt lehetséges 

hatásairól, valamint a jelentıs hatások 

elkerülése és mérséklése érdekében 

tervezett intézkedésekrıl. A figyelembe 
veendı információk listáját a IIA. 
melléklet tartalmazza. A projektgazda által 
benyújtandó tájékoztatásnak korlátozott 
terjedelmőnek kell lennie, és azon 
kulcsfontosságú szempontokra kell 
szorítkoznia, amelyek lehetıvé teszik a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság számára a 
(2) bekezdés szerinti döntéshozatalt. 

Or. en 



 

AM\1002546HU.doc  PE515.950v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/86 

Módosítás  86 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 

2011/92/EU irányelv módosítása 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

 cikk – 11 pont 

 

 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az irányelv a következı 12a. és 12b. 
cikkel egészül ki: 

törölve 

„12a. cikk  

A Bizottság jogosult a 12b. cikknek 
megfelelıen felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat elfogadni annak érdekében, 
hogy a III. mellékletben foglalt 
kiválasztási kritériumok és a IIA. és a IV. 
mellékletben található jegyzék 
módosításával az említett mellékleteket 
hozzáigazítsa a tudományos és a mőszaki 
fejlıdéshez. 

 

12b. cikk  

1. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk tartalmazza. 

 

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

 

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
12a. cikk szerinti felhatalmazást bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
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határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történı kihirdetését követı napon vagy a 
benne megjelölt idıpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévı, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. 

4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követıen 
haladéktalanul és egyidejőleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot. 

 

5. A 12a. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
csak akkor lépnek hatályba, ha az adott 
jogi aktusra vonatkozó értesítést követıen 
két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel 
kifogást, vagy az Európai Parlament és a 
Tanács az idıtartam leteltét megelızıen 
egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Ez az idıtartam 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbítható.”; 

 

  

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/87 

Módosítás  87 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 

2011/92/EU irányelv módosítása 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

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. 

Az ezen irányelvvel módosított 

2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében 

foglalt kötelezettségeket azokra a 

projektekre nem kell alkalmazni, 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. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/88 

Módosítás  88 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 

2011/92/EU irányelv módosítása 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

Melléklet – -1 pont (új) 

2011/92/EU irányelv 

I melléklet – 14 a pont (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14a. Gáztartalmú palában vagy más 
ugyanannyira vagy kevésbé áteresztı és 
porózus üledékes kızetrétegekben 
található nyersolaj és/vagy földgáz 
kereskedelmi célú kitermelése, 
amennyiben a kitermelt mennyiség 
meghaladja ásványolaj esetében a napi 
500 tonnát, földgáz esetében pedig a napi 
500 000 köbmétert. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/89 

Módosítás  89 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 

2011/92/EU irányelv módosítása 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

Melléklet – 1 pont (új)  

2011/92/EU irányelv 

I melléklet – 14 a pont (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14a. Gáztartalmú palában vagy más 
ugyanannyira vagy kevésbé áteresztı és 
porózus üledékes kızetrétegekben 
található nyersolaj és/vagy földgáz 
kereskedelmi célú kitermelése, 
függetlenül a kitermelt mennyiségtıl. 

Or. en 



 

AM\1002546HU.doc  PE515.950v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/90 

Módosítás  90 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 

2011/92/EU irányelv módosítása 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

Melléklet – -1 pont (új) 

2011/92/EU irányelv 

I melléklet – 14 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14b. Földgáz kereskedelmi célú 
kitermelése szénlelıhelyekrıl, 
amennyiben a kitermelt mennyiség 
meghaladja a napi 500 000 köbmétert, 
kivéve a biztonsági célú kitermelést. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/91 

Módosítás  91 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 

2011/92/EU irányelv módosítása 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

Melléklet – -1 a pont (új) 

2011/92/EU irányelv 

I melléklet – 14 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14b. Földgáz kereskedelmi célú 
kitermelése szénlelıhelyekrıl, függetlenül 
a kitermelt mennyiségtıl, kivéve a 
biztonsági célú kitermelést. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/92 

Módosítás  92 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 

2011/92/EU irányelv módosítása 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – -1 b pont (új)  

2011/92/EU irányelv 

II melléklet – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A II. melléklet 2. pontja helyébe a 
következı szöveg lép: 

 „2. NYERSANYAG-KITERMELİ 
IPARÁGAK 

 a) Kıbányák, külszíni bányák és 
tızegkitermelés (az I. mellékletben nem 
szereplı projektek); 

 b) mélymőveléső bányák; 

 c) ásványi anyagok kitermelése tengeri 
vagy folyami kotrással; 

 d) mélyfúrások, különösen: 

 i. geotermikus fúrás; 

 ii. nukleáris hulladék tárolásával 
összefüggı fúrás; 

 iii. vízellátással összefüggı fúrás, 

 iv. gáztartalmú palarétegekben vagy más 
üledékes kızetekben található nyersolaj 
és/vagy földgáz feltárására irányuló fúrás, 

 v. földgáz feltárása szénlelıhelyekrıl: 

  

 e) felszíni ipari létesítmények szén, kıolaj, 
földgáz és ércek, valamint bitumenes pala, 
gáztartalmú palarétegekben vagy más 
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üledékes kızetekben található nyersolaj 
és/vagy földgáz, valamint 
szénlelıhelyekrıl származó földgáz 
feltárására és kitermelésére.” 

Or. en 

 

 


