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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.9.2013 A7-0277/93 

Módosítás  93 

Jens Rohde, Andrea Zanoni 

az ALDE 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 – 8 pont 

2011/92/EU irányelv. 

8 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. Az engedélyezésrıl szóló határozat egy 

egyedi nemzeti jogi aktus elfogadásával is 

meghozható, feltéve, hogy az illetékes 

hatóság elvégezte a környezetvédelmi 

hatásvizsgálat minden elemét ezen 

irányelv rendelkezéseivel összhangban.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/94 

Módosítás  94 

Giancarlo Scottà 

az EFD 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 – 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) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 

2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv alapján kiadott engedély szerint 

megvalósított, illetve a 2004/35/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

szerinti környezeti károk megelızésére 

vagy felszámolására irányuló intézkedések 

végrehajtásához szükséges projektekre.” 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/95 

Módosítás  95 

Giancarlo Scottà 

az EFD 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 – 6 pont – a pont (új) 

2011/92/EU irányelv. 

6 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-a) a (3) bekezdés a következı 

albekezdéssel egészül ki: 

 „Az e bekezdésben említett 

információkhoz való hozzáférésre 

irányuló kérelmeket a 2003/4/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 3., 4. és 5. 

cikkével összhangban kezelik.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/96 

Módosítás  96 

Giancarlo Scottà 

az EFD 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 – 6 pont – -a a pont (új) 

2011/92/EU irányelv. 

6 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -aa) a (4) bekezdés helyébe a következı 

szöveg lép: 

 „(4) Az érintett nyilvánosság számára az 

illetékes hatósággal vagy hatóságokkal 

kialakított kapcsolat révén kellı idıben 

hatékony lehetıséget kell biztosítani a 2. 

cikk (2) bekezdésében említett, a 

környezettel kapcsolatos döntéshozatali 

eljárásokban történı részvételre. A 

hatóságok a döntéshozatali eljárás során, 

az engedélyezési kérelemrıl szóló 

határozat meghozatala elıtt, amikor még 

minden lehetıség nyitva áll, kötelesek 

figyelembe venni azokat az észrevételeket 

és véleményeket, amelyeket a 

nyilvánosság jogosult kifejezésre juttatni.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/97 

Módosítás  97 

Giancarlo Scottà 

az EFD 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 – 9 a pont (új) 

2011/92/EU irányelv. 

11 cikk – 3 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
(9a) A 11. cikk (3) bekezdésének helyébe a 

következı szöveg lép: 

 
„(3) A tagállamok határozzák meg, hogy 

mi minısül kellı mértékő érdekeltségnek 

és jogsérelemnek, összhangban azzal a 

célkitőzéssel, amely szerint biztosítják az 

érintett nyilvánosság számára az 

igazságszolgáltatáshoz való széles körő 

hozzáférést. Ebbıl a célból az 1. cikk (2) 

bekezdésében említett követelményeknek 

megfelelı olyan nem kormányzati 

szervezetek érdekeltségét, amelyek: 

 
a) a 6. cikk rendelkezéseinek hatálya alá 

tartozó határozatok, jogi aktusok és 

mulasztások által érintett területen 

bejegyzett székhellyel rendelkeznek,  

továbbá 

 
b) megfelelnek a nemzeti jog által 

megállapított követelményeknek, 

 
az e cikk (1) bekezdése a) pontjának 

alkalmazásában kellı mértékőnek kell 

tekinteni. Továbbá e szervezetek jogait az 

e cikk (1) bekezdése b) pontjának 

alkalmazásában olyan jogoknak kell 

tekinteni, amelyek sérülhetnek.” 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/98 

Módosítás  98 

Giancarlo Scottà 

az EFD 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 – 9 pont – b pont (új) 

2011/92/EU irányelv. 

9 cikk – 3 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A cikk a következı (3) bekezdéssel 

egészül ki: 

törölve 

„3. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 

(1) bekezdésben meghatározott 

információkat már akkor a nyilvánosság 

rendelkezésére kell bocsátani, amikor a 

hatáskörrel rendelkezı hatóság a projekt 

környezeti hatásvizsgálatának rá esı 

részét elvégezte.” 

 

Or. en 



 

AM\1002542HU.doc  PE515.950v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/99 

Módosítás  99 

Giancarlo Scottà 

az EFD 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. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/100 

Módosítás  100 

Giancarlo Scottà 

az EFD 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 melléklet – 2 pont 

2011/92/EU irányelv. 

III melléklet – 1 bekezdés – g pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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); 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/101 

Módosítás  101 

Giancarlo Scottà 

az EFD 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 melléklet – 2 pont 

2011/92/EU irányelv. 

IV melléklet – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. A környezet azon aspektusainak 

ismertetése, amelyekre a javasolt projekt 

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 

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 

valószínősíthetı kibocsátása, beleértve a 

területhasznosításból és annak 

megváltozásából, valamint az erdészeti 

tevékenységbıl származó kibocsátásokat 

is), az anyagi javakat (ideértve a környezeti 

tényezık romlásából adódóan az 

ingatlanárakra gyakorolt kedvezıtlen 

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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tevékenységbıl fakadó 

katasztrófakockázatokkal szembeni 

kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 

képességére is. 

képességére is. 

Or. en 

 

 


