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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.9.2013 A7-0277/114 

Módosítás  114 

Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz 

és mások 

 

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) 

2011/92/EU irányelv. 

8 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23a) A 2011/92/EU irányelv I. 

mellékletében a hagyományos kıolaj és a 

földgáz vonatkozásában elıírt termelési 

küszöbértékek nem veszik figyelembe a 

nem hagyományos szénhidrogének azon 

jellegzetességét, hogy napi termelési 

szintjeik gyakran nagymértékben 

változnak.. Ebbıl következıen az ilyen 

szénhidrogénekre vonatkozó projektek 

esetében csak a projektre vonatkozóan 

kell kötelezı környezeti hatásvizsgálatot 

végezni, a kutakra vonatkozóan nem.  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 

meghatározott nem hagyományos 

szénhidrogéneket felvenni a 2011/92/EU 

irányelv I. mellékletébe, hogy az ilyen 

szénhidrogénekre vonatkozó, valamely 

engedélyezett területet érintı 

kereskedelemi termelési projektek 

esetében rendszeres környezeti 

hatásvizsgálatot végezzenek. 

Or. en 



 

AM\1002549HU.doc  PE515.950v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/115 

Módosítás  115 

Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz és mások 

 

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 és 14 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14a. Gáztartalmú palában vagy más 

ugyanannyira vagy kevésbé áteresztı és 

porózus üledékes kızetrétegekben 

található nyerskıolaj és/vagy földgáz 

kereskedelmi célú kitermelése, 

amennyiben a kitermelt mennyiség 

meghaladja a napi 500 tonnát, illetve a 

napi 500 000 köbmétert. 

 14b. Földgáz kitermelése 

szénlelıhelyekrıl, amennyiben a kitermelt 

mennyiség meghaladja a napi 500 000 

köbmétert, kivéve a biztonsági célú 

kitermelést. 

Or. en 



 

AM\1002549HU.doc  PE515.950v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/116 

Módosítás  116 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

a GUE/NGL 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 

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 az 

olyan projektek esetében, amelyek 

egyetlen célja a polgári lakosságot 

fenyegetı veszélyhelyzetekben 

szükségessé váló intézkedések 

végrehajtása, a 2011/92/EU irányelv 

rendelkezéseinek tiszteletben tartása az 

említett cél tekintetében káros 

következményekkel járhat, ezért a 

tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy 

az ilyen kivételes esetekben az irányelv 

alkalmazásától eltekintsenek. Ezekben az 

esetekben a Bizottság és az érintett 

nyilvánosság számára megfelelı idıben 

eljuttatják a döntést indokoló megfelelı 

tájékoztatást, és kijelentik, hogy 

mérlegeltek minden más lehetséges 

megoldást. E tekintetben az irányelvnek 

figyelembe kell vennie az ENSZ/EGB 

országhatáron átterjedı környezeti 

hatások vizsgálatáról szóló espoo-i 

egyezményének 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. 
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Or. en 

Indokolás 

Az Európai Bizottságot és az érintett nyilvánosságot idıben tájékoztatni kell arról, ha 

valamely tagállam számára kivételesen engedélyezik, hogy ne alkalmazza a 2011/92/EU 

irányelv rendelkezéseit.  



 

AM\1002549HU.doc  PE515.950v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/117 

Módosítás  117 

João Ferreira 

a GUE/NGL 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 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) A nyilvánosság döntéshozatalban 

való részvétele kulcsfontosságú annak 

biztosítása érdekében, hogy figyelembe 

vegyék azokat a véleményeket és 

aggodalmakat, amelyek e döntések 

meghozatala szempontjából fontosak 

lehetnek, ezzel is növelve a döntéshozatali 

folyamat elszámoltathatóságát és 

átláthatóságát, javítva a döntések tartalmi 

minıségét és hozzájárulva a közvélemény 

környezetvédelmi tudatosságának 

növeléséhez. 

Or. en 

Indokolás 

A nyilvánosság részvételének hangsúlyozása 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/118 

Módosítás  118 

Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL 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 pont 

2011/92/EU irányelv. 

1 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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. 

3. A tagállamok, ha a nemzeti jog azt 

elıírja, eseti alapon úgy határozhatnak, 

hogy ezt az irányelvet a kizárólag 

nemzetvédelmi célokat szolgáló 

projektekre nem alkalmazzák, amennyiben 

úgy ítélik meg, hogy az irányelv 

alkalmazása e célok teljesülését károsan 

befolyásolná, feltéve hogy minden más 

lehetséges alternatívát alaposan 

mérlegeltek, és végsı döntésüket kellıen 

indokolták a Bizottság számára. 

Or. en 

Indokolás 

A végsı döntésrıl a Bizottságot mindig tájékoztatni kell. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/119 

Módosítás  119 

João Ferreira 

a GUE/NGL 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 – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A szöveg a következı (-1) 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 különösen a lakosság, az 

önkormányzatok és a nem kormányzati 

szervezetek is részt vesznek. A tagállamok 

e jog érvényesülése érdekében meghozzák 

a szükséges intézkedéseket és 

meghatározzák a feltételeket. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/120 

Módosítás  120 

Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL 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. 

9 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 9. cikk után a rendelet a következı 

cikkel egészül ki: 

 „9a. cikk 

 
A tagállamok biztosítják, hogy a 

hatáskörrel rendelkezı hatóság vagy 

hatóságok esetében az ezen irányelvbıl 

fakadó kötelezettségeik teljesítése során 

ne álljon fel összeférhetetlenség egyetlen 

rájuk nézve kötelezı jogszabály alapján 

sem.” 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás hangsúlyozza, hogy el kell kerülni minden olyan lehetséges helyzetet, amelyben a 

hatáskörrel rendelkezı hatóság esetében kötelezettségei teljesítése során összeférhetetlenség 

állhat fenn. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/121 

Módosítás  121 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

a GUE/NGL 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   

2011/92/EU irányelv. 

II A melléklet – 3 pont – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a természeti erıforrások, különösen a talaj, 

a földterület, a vizek és a biológiai 

sokféleséget megtestesítı élıvilág 

igénybevételébıl, ideértve a 

hidromorfológiai változásokat is. 

a természeti erıforrások, különösen a talaj, 

a földterület, a vizek, a levegı és a 

biológiai sokféleséget megtestesítı élıvilág 

igénybevételébıl, ideértve a 

hidromorfológiai változásokat is. 

Or. en 

Indokolás 

Tekintetbe kell venni a levegı természeti erıforrásként történı igénybevételét is, ahogy a 

PETI bizottságban elfogadták. 



 

AM\1002549HU.doc  PE515.950v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/122 

Módosítás  122 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

a GUE/NGL 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. 

III melléklet – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a természeti erıforrások, különösen a 

földterület, a talaj, a vizek és a biológiai 

sokféleséget megtestesítı élıvilág 

igénybevétele, ideértve a hidromorfológiai 

változásokat is; 

a természeti erıforrások, különösen a 

földterület, a talaj, az altalaj, a vizek, a 

levegı és a biológiai sokféleséget 

megtestesítı élıvilág igénybevétele, 

ideértve a hidromorfológiai változásokat is; 

Or. en 

Indokolás 

Tekintetbe kell venni a levegı természeti erıforrásként történı igénybevételét is, ahogy a 

PETI bizottságban elfogadták. 



 

AM\1002549HU.doc  PE515.950v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/123 

Módosítás  123 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

a GUE/NGL 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. 

III melléklet – 2 pont – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a terület természeti erıforrásainak 

(beleértve a talajt, a földterületeket, a 

vizeket és a biológiai sokféleséget is) 

viszonylagos gazdagsága, rendelkezésre 

állása, minısége és regenerációs 

képessége; 

a terület természeti erıforrásainak 

(beleértve a talajt, a földterületeket, a 

vizeket, a levegıt és a biológiai 

sokféleséget is) viszonylagos gazdagsága, 

rendelkezésre állása, minısége és 

regenerációs képessége; 

Or. en 

Indokolás 

Tekintetbe kell venni a levegı természeti erıforrásként történı igénybevételét is, ahogy a 

PETI bizottságban elfogadták. 



 

AM\1002549HU.doc  PE515.950v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/124 

Módosítás  124 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

a GUE/NGL 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. 

III melléklet – 2 pont – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a tengerparti területekre; a tengerparti területekre és a tengeri 

környezetre; 

Or. en 

Indokolás 

Tekintetbe kell venni a tengerparti területek közelében lévı tengerparti környezetre gyakorolt 

hatást is: a PETI bizottságban elfogadott kiegészítés. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.9.2013 A7-0277/125 

Módosítás  125 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

a GUE/NGL 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 – 4 pont – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a szennyezıanyag-kibocsátásból, a keltett 

zajból, rezgésekbıl, fénybıl, hıbıl és 

sugárzásból, a zavaró hatások okozásából, 

a hulladékok ártalmatlanításából; 

a szennyezıanyag-kibocsátásból, a keltett 

zajból, rezgésekbıl, fénybıl, hıbıl és 

sugárzásból, a zavaró hatások okozásából, 

a hulladékok ártalmatlanításából és 

hasznosításából; 

Or. en 

Indokolás 

Kulcsfontosságú, hogy ne maradjon ki a hulladékhasznosítás hatásának figyelembevétele, 

ahogy a PETI bizottságban elfogadták. 

 

 


