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10.9.2013 A7-0277/102 

Módosítás  102 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

a PPE 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 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
(19a) Biztosítani kell, hogy a 

környezetvédelmi jelentéseket elbíráló 

személyek szakképesítésüknek és 

tapasztalatuknak köszönhetıen 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. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/103 

Módosítás  103 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

a PPE 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 – 3 pont 

2011/92/EU irányelv 

3 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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: 

1. 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, 

állat- és növényvilágán keresztül a 

biológiai sokféleségre, különös 

figyelemmel a 92/43/EGK, a 2000/60/EK 

és a 2009/147/EK irányelvek alapján 

védett fajokra és élıhelyekre; 

 

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a 

levegıre és az éghajlatváltozásra; 

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a 

levegıre és az éghajlatra; 

c) az anyagi javakra, a kulturális örökségre 

és a tájra; 

c) az anyagi javakra és a kulturális 

örökségre, valamint 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 e) az a), a b) és a c) pontban felsorolt 
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tényezıknek a természetes és az emberi 

tevékenységbıl fakadó 

katasztrófakockázatokkal szembeni 

kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 

képességére. 

tényezıknek a természetes és az emberi 

tevékenységbıl fakadó, valószínősíthetı 

katasztrófakockázatokkal szembeni 

kitettségére, sérülékenységére és ellenálló 

képességére. 

 1a. Amennyiben valamely meghatározott 

projekt vagy létesítmény esetében – az 

elérhetı legjobb technikai (BAT) 

kritériumoknak megfelelıen – 

szabványosított eljárások állnak 

rendelkezésre, a hatáskörrel rendelkezı 

hatóságnak figyelembe kell vennie az 

adott szabványosítást és a környezeti 

hatásvizsgálatot a létesítmények vagy a 

projekt helyszínére kell összpontosítania. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/104 

Módosítás  104 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

a PPE 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 

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) az (3) és (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 a következı módon 

határoznak: 

 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 
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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 azon 

kulcsfontosságú szempontokra kell 

szorítkoznia, amelyek lehetıvé teszik a 

hatáskörrel rendelkezı hatóság számára a 

(2) bekezdés szerinti döntéshozatalt.  

 

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: 
törölve 

"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, 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: 
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a) a döntés szövegének ismertetnie kell, 

hogyan történt a III. mellékletben 

meghatározott kritériumok 

figyelembevétele; 

törölve 

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 vonatkozó 

kritériumokra tekintettel; 

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. 
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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.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/105 

Módosítás  105 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

a PPE 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 – 5 pont 

2011/92/EU irányelv 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A hatáskörrel rendelkezı hatóság 

konzultál a 6. cikk (1) bekezdésében 

említett hatóságokkal és a projektgazdával, 

majd ennek alapján meghatározza, hogy a 

projektgazda az e cikk (1) bekezdése 

szerinti környezetvédelmi jelentésben mely 

információkat és milyen részletességgel 

köteles bemutatni. Ennek érdekében 

meghatározza különösen: 

2. Amennyiben a projektgazda igényli, a 

hatáskörrel rendelkezı hatóság konzultál a 

6. cikk (1) bekezdésében említett 

hatóságokkal, majd ennek alapján 

véleményt ad ki, amelyben meghatározza, 

hogy a projektgazda az e cikk (1) 

bekezdése szerinti környezetvédelmi 

jelentésben mely információkat és milyen 

részletességgel köteles bemutatni, többek 

között különösen 

a) a meghozandó határozatokat és 

véleményeket; 
törölve 

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 törölve 



 

AM\1002543HU.doc  PE515.950v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

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 

új körülmények indokolják, és a kérés 

szükségességét a hatáskörrel rendelkezı 

hatóság kellıen megmagyarázza. 

E célból a hatáskörrel rendelkezı hatóság 

igénybe veheti független és felkészült, e 

cikk (3) bekezdésének megfelelı szakértık 

közremőködését. A hatáskörrel rendelkezı 

hatóság a projektgazdától utólag csak 

akkor kérhet további információkat, ha ezt 

új körülmények indokolják, és a kérés 

szükségességét a hatáskörrel rendelkezı 

hatóság kellıen megmagyarázza. 

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/106 

Módosítás  106 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

a PPE 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 – 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 felkészült 

szakértık készítsék; továbbá 

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 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 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 

A tagállamok meghatározzák a felkészült 

szakemberek közremőködésének és 
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felkészült szakemberek közremőködésének 

és kiválasztásának részletes szabályait 

(például a szükséges szakképesítések, az 

értékelık kijelölése, az engedélyezés és az 

eljárásból való kizárás vonatkozásában). 

kiválasztásának részletes szabályait 

(például a szükséges szakképesítések és 

tapasztalat, az értékelık kijelölése, az 

engedélyezés és az eljárásból való kizárás 

vonatkozásában).  

 

 
Az összeférhetetlenség elkerülése 

érdekében a környezeti hatásvizsgálatot 

felülvizsgáló hatóságot felkérik, hogy ne 

rendelkezzen érdekeltséggel az ügy 

vonatkozásában, vagy ne álljon azzal 

semmilyen kapcsolatban. 

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/107 

Módosítás  107 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

a PPE 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 – ab 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 

bocsátható: 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/108 

Módosítás  108 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

a PPE 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 – -ad 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 és az 

érintett nyilvánossággal folytatott 

konzultációra 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.”: 

Or. en 

 

 

 


