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10.9.2013 A7-0277/109 

Módosítás  109 

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 – 8 pont 

2011/92/EU irányelv 
8 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. cikk 8. cikk 

(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 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 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják: 

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 

b) a projektgazda által megvizsgált fıbb 
alternatívák áttekintését, a választás fıbb 
okainak megjelölésével, figyelembe véve a 
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projekt megvalósítása nélkül 
valószínősíthetıen hogyan változna idıvel 
a környezet állapota 
(„alapforgatókönyv”); 

környezeti hatásokat; 

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

törölve 

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 
jelentésnek, 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 
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. 

(2) A hatáskörrel rendelkezı hatóság a 6. 
cikk (1) bekezdésében említett 
hatóságokkal és a projektgazdával való 
konzultációt követıen indokolatlan 
késedelem nélkül megfontolja az 
engedélyezés elutasításának, illetve 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 
jogszabályok alapján szükség van-e 
további kárenyhítı és kiegyenlítı 
intézkedések végrehajtására. 

Ha a hatáskörrel rendelkezı hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor köteles 
gondoskodni arról, hogy az engedély 
tartalmazzon olyan intézkedéseket, 

Ha a hatáskörrel rendelkezı hatóság az 
engedélyezés mellett dönt, akkor a 
vonatkozó jogszabályok alapján köteles 
gondoskodni arról, hogy az engedély 
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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. 

tartalmazzon olyan intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a jelentıs mértékő 
káros hatások figyelemmel kísérését. 

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. 

 

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

 

  

(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, 
legfeljebb 90 napos idıszakra 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 

törölve 
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jelentıs káros következmények elkerülése, 
csökkentése és, ha lehet, ellentételezése 
érdekében tervezett intézkedésekre – 
ellenırzi az 5. cikk (1) bekezdésében elıírt 
környezetvédelmi jelentés naprakész 
voltát. 
 __________ 

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

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/110 

Módosítás  110 

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 

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 is alkalmazni kell, amelyek 
esetében az engedélyezés iránti kérelem 
benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének elsı 
albekezdésében megjelölt idıpont után 
történt, de amelyek vonatkozásában a 
környezeti hatásvizsgálat az említett 
idıpontig nem zárult le, amennyiben a 
projektgazda kérelmezi, hogy projektje 
tekintetében a környezeti hatásvizsgálatot 
az új rendelkezésekkel összhangban 
folytassák tovább. 

Or. en 



 

AM\1002583HU.doc  PE515.950v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
10.9.2013 A7-0277/111 

Módosítás  111 

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 

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: 

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

 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 a következı 14a. és 14b. 
ponttal egészül ki: 

 „14a. Gáztartalmú olajpalában vagy más 
ugyanannyira vagy kevésbé áteresztı és 
porózus üledékes kızetrétegekben 
található nyerskıolaj és/vagy földgáz 
feltárása, értékelése és kitermelése, 
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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 V vagy annál nagyobb 
feszültségő, 15 km-nél hosszabb 
nagyfeszültségő villamos vezetékek 
(légvezetékek, föld alatti vezetékek vagy 
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 24a. ponttal 
egészül ki: 

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

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/112 

Módosítás  112 

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 

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: 

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

 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 a következı 14a. és 14b. 
ponttal egészül ki: 

  

 „14a. Gáztartalmú olajpalában vagy más 
ugyanannyira vagy kevésbé áteresztı és 
porózus üledékes kızetrétegekben 
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található nyerskıolaj és/vagy földgáz 
kereskedelmi célú kitermelése, ahol a 
kitermelt mennyiség meghaladja a napi 
500 tonnát vagy a napi 500 000 m3-t.  
 
14b. Földgáz kitermelése 
szénlelıhelyekrıl, ahol a kitermelt 
mennyiség meghaladja a napi 500 000 
m3-t, kivéve a biztonsági célú kitermelést. 

 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 V vagy annál nagyobb 
feszültségő, 15 km-nél hosszabb 
nagyfeszültségő villamos vezetékek 
(légvezetékek, föld alatti vezetékek vagy 
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 24a. ponttal 
egészül ki: 

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

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/113 

Módosítás  113 

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 

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; 

  

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 

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

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 
hatások figyelembevétele mellett a 
választást alátámasztó legfontosabb okok 
felsorolásával. 

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 
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 jelenlegi állapotának 
releváns aspektusairól. 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 

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 
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 
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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 
képességére is. 

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 
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 természetes erıforrások, ezen belül 
különösen a földterületek, a talaj, a vizek, a 
biológiai sokféleség – és azon belül a 
növény- és állatvilág – igénybevétele; 

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; 

törölve 

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

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

g) az igénybe vett technológiákból és 
anyagokból; 

g) az igénybe vett technológiákból és 
anyagokból; 

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 

8. Azon valószínősíthetı 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 
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felkészülés és reagálás érdekében (például 
a módosított 96/82/EK irányelv alapján) 
esetleg tervezett intézkedések bemutatása. 

felkészülés és reagálás érdekében 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. 

Or. en 

 
 
 


