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Módosítás 190
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – -a pont (új)
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) a (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép: 
„(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 megfelelő vizsgálatnak. A 
tagállamok ezt a nyilvánossággal 
folytatott konzultációt követően a 
következők révén határozzák meg: 
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 megfelelő mindkét 
eljárást alkalmazzák.”

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság részvételét arra az esetre kell előírni, ha a tagállamok határozzák meg, hogy 
az adott projekt esetében szükség van-e az esetenkénti vizsgálat vagy pedig a II. melléklet 
szerinti küszöbértékek vagy szempontrendszer meghatározása szerinti értékelésre.

Módosítás 191
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – -a pont (új)
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2011/92/EU irányelv
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) A (2) bekezdés második 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:
„A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy 
az a) és a b) pontnak megfelelő mindkét 
eljárást alkalmazzák. Ha a b) pontot kell 
alkalmazni, a tagállamok biztosítják, hogy 
sor kerüljön a nyilvánossággal a 
küszöbértékek vagy a szempontrendszer 
megállapításával kapcsolatban folytatott 
konzultációra.”

Or. en

Módosítás 192
João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – -a pont (új)
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a (2) bekezdés második albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
„A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy 
az a) és a b) pontnak megfelelő mindkét 
eljárást alkalmazzák. A b) pont esetében 
konzultációt kell folytatni a 
nyilvánossággal a küszöbértékek vagy 
kritériumok meghatározása érdekében.”

Or. pt

Módosítás 193
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan a projektgazda 
információkat szolgáltat a projekt 
jellemzőiről, a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásairól, valamint a jelentős 
hatások elkerülése és mérséklése 
érdekében tervezett intézkedésekről. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie.

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan – amennyiben az 
szükséges és megfelelő – a projektgazda 
információkat szolgáltat a projekt 
jellemzőiről, a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásairól, valamint a jelentős 
hatások elkerülése és mérséklése 
érdekében tervezett intézkedésekről. 

Or. de

Indokolás

Amennyiben a projektgazda a IIA. mellékletnek megfelelően kötelező jelleggel szolgáltat 
információkat az előszűrés keretében, az a környezeti hatásvizsgálatról szóló hatályos 
irányelvnek megfelelően az információk szolgáltatására vonatkozó kötelezettség jelentős 
kiterjesztéséhez vezetne. Ez azonban épp ellentétes lenne az előzetes ellenőrzés céljával. A 
IIA. mellékletet ennek megfelelően törölni kell, mivel a projektgazda által az egyes esetek 
előzetes ellenőrzése során szolgáltatandó információk körét nem kell kiterjeszteni.

Módosítás 194
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan a projektgazda 
információkat szolgáltat a projekt 
jellemzőiről, a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásairól, valamint a jelentős 

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó azon 
projektekre vonatkozóan, amelyekkel 
kapcsolatban a tagállamok jogszabályai 
alapján esetenkénti vizsgálat szükséges, 
vagy pedig amelyek megfelelnek a 
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hatások elkerülése és mérséklése 
érdekében tervezett intézkedésekről. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie.

tagállamok által a (2) bekezdésnek 
megfelelően megállapított 
küszöbértékeknek vagy 
szempontrendszernek, a projektgazda 
információkat szolgáltat a projekt 
jellemzőiről, a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásairól. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie.

Or. en

Indokolás

Az előszűrési folyamatnak nem kell a környezeti hatásvizsgálathoz hasonlóan átfogó elemzést 
tartalmaznia. A projektgazdának nem szabad környezeti hatásvizsgálatot végeznie a 
környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez.

Módosítás 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan a projektgazda 
információkat szolgáltat a projekt 
jellemzőiről, a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásairól, valamint a jelentős 
hatások elkerülése és mérséklése 
érdekében tervezett intézkedésekről. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie.

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan a projektgazda 
információkat szolgáltat a projekt 
jellemzőiről, valamint a környezetre 
gyakorolt lehetséges hatásairól. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie.

Or. en
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Indokolás

Az előszűrés során felmérik, hogy szükség van-e környezeti hatásvizsgálatra; az előszűrés 
nem okozhat számottevő terhet. A hatóságok eseti alapon értékelik, hogy a projekt – a 
projektgazda által benyújtott információk alapján – várhatóan jelentős hatást gyakorol-e a 
környezetre. Ha a hatás jelentős, környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.

Módosítás 196
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan a projektgazda 
információkat szolgáltat a projekt 
jellemzőiről, a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásairól, valamint a jelentős 
hatások elkerülése és mérséklése 
érdekében tervezett intézkedésekről. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie.

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan a projektgazda 
információkat szolgáltat a projekt 
jellemzőiről, a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásairól, valamint a jelentős 
hatások elkerülése és mérséklése 
érdekében tervezett intézkedésekről. A 
hatáskörrel rendelkező hatóságok által 
igényelhető információkat a IIA. 
mellékletben található jegyzék tartalmazza.

Or. fr

Indokolás

Mivel egyes esetekben a hatáskörrel rendelkező hatóság már rendelkezik bizonyos 
információval, nem kötelező az információszolgáltatás egységessé tétele.

Módosítás 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan a projektgazda 
információkat szolgáltat a projekt 
jellemzőiről, a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásairól, valamint a jelentős 
hatások elkerülése és mérséklése 
érdekében tervezett intézkedésekről. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie.

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó olyan 
projektekre vonatkozóan, amelyekkel 
kapcsolatban a tagállamok jogszabályai 
alapján esetenkénti vizsgálat szükséges, 
vagy pedig amelyek megfelelnek a 
tagállamok által a (2) bekezdésnek 
megfelelően megállapított 
küszöbértékeknek vagy 
szempontrendszernek, a projektgazda 
információkat szolgáltat a projekt 
jellemzőiről, a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásairól, valamint a jelentős 
hatások elkerülése és mérséklése 
érdekében tervezett intézkedésekről. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie.

Or. pl

Módosítás 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan a projektgazda 
információkat szolgáltat a projekt 
jellemzőiről, a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásairól, valamint a jelentős 
hatások elkerülése és mérséklése 
érdekében tervezett intézkedésekről. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie.

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó és a 
4. cikk (2) bekezdésével összhangban 
esetenként megvizsgált projektekre 
vonatkozóan a projektgazda információkat 
szolgáltat a projekt jellemzőiről, a 
környezetre gyakorolt lehetséges 
hatásairól, valamint a jelentős hatások 
elkerülése és mérséklése érdekében 
tervezett intézkedésekről. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie.
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Or. fr

Indokolás

Ez a bekezdés azt sejteti, hogy a II. melléklet hatálya alá tartozó – köztük a kizárási 
küszöbérték vagy szempontrendszer alá eső – valamennyi projektekre vonatkozóan a 
projektgazdának információkat kell szolgáltatnia a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
számára a projekt jellemzőiről és a környezetre gyakorolt lehetséges hatásairól. Ez az 
értelmezés az esetenkénti vizsgálat általánossá tételét vonná maga után, amely első 
szakaszban valamennyi, a II. melléklet hatálya alá tartozó, míg a másodikban a kizárási 
küszöbérték vagy szempontrendszer alá nem eső projektre vonatkozna.

Módosítás 199
João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan a projektgazda 
információkat szolgáltat a projekt 
jellemzőiről, a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásairól, valamint a jelentős 
hatások elkerülése és mérséklése 
érdekében tervezett intézkedésekről. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie.

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó 
projektekre vonatkozóan a projektgazda 
információkat szolgáltat a projekt 
jellemzőiről, a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásairól, valamint a jelentős 
hatások elkerülése és mérséklése 
érdekében tervezett intézkedésekről. Az 
információszolgáltatásnak a IIA. 
mellékletben található jegyzéket kell 
követnie, és az információkat a (2) 
bekezdés szerinti döntés meghozatala előtt 
a nyilvánosság rendelkezésére kell 
bocsátani és az interneten közzé kell tenni, 
biztosítva a nagyobb átláthatóságot és a 
nyilvánosság számára az információkhoz 
való jobb hozzáférést.

Or. pt

Módosítás 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak az 
előszűrés során benyújtandó, a projekt 
jellemzőire vonatkozó tájékoztatásnak 
korlátozott terjedelműnek kell lennie, és 
arra kell szorítkoznia, hogy megjelölje 
azokat a releváns elemeket, amelyek 
alapján az igazgatási szervek felmérhetik 
a projekt megvalósíthatóságát, 
változtatásokat javasoljon, és alternatív 
megoldásokat ajánljon.

Or. es

Indokolás

Az előzetes terv célja, hogy korlátozza az előszűréshez szükséges előzetes vizsgálat 
kiterjedését és időtartamát és egy első visszajelzést adjon a projektgazdának a projekt 
megvalósíthatóságával kapcsolatban, és ezzel megtakarítást érjen el a fejlesztési 
költségekben. Az előzetes terv nem jelenthet teljes körű környezeti hatásvizsgálatot.

Módosítás 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
rövid, legfeljebb 8 hónapos határidőn 
belül választ kell adnia az előszűrésben 
foglaltakra.

Or. es
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Indokolás

A hatáskörrel rendelkező hatóság általi válaszadás határidejének korlátozása elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a folyamat – amely nem több egy előzetes vizsgálatnál – felgyorsuljon.

Módosítás 202
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előszűrés keretében a projektgazda 
röviden ismerteti a IIA. melléklet 
értelmében szolgáltatandó információkat.

Or. fr

Indokolás

Az előzetes szakaszban a tanulmányok és a tervek még kevéssé előrehaladottak. Anélkül, hogy 
ez befolyásolná az előszűrés eredményét, nem szabad többet követelni a projektgazdától, mint 
ami feltétlenül szükséges. Az előszűrés célja az előzetes igény meghatározása, nem pedig az, 
hogy a projektgazda hatásvizsgálatot dolgozzon ki.

Módosítás 203
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés 
alkalmazásában esetenkénti vizsgálat 
elvégzésére vagy küszöbértékek vagy 
szempontrendszer megállapítására kerül 
sor, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
figyelembe veszi a projekt jellemzőivel és 

(4) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés 
alkalmazásában esetenkénti vizsgálat 
elvégzésére vagy küszöbértékek vagy 
szempontrendszer megállapítására kerül 
sor, figyelembe veszik a III. mellékletben 
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helyével, valamint a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásaival összefüggő 
kiválasztási kritériumokat. A figyelembe 
veendő kiválasztási kritériumok részletes 
jegyzékét a III. melléklet tartalmazza.

előírt releváns kiválasztási kritériumokat.

Or. en

Indokolás

The Commission’s proposal, perhaps unintentionally, changes the scope of Art. 4.3 of the 
current Directive. The current wording of Art. 4.3 makes it clear that the provision applies to 
both the Member State when setting exclusion thresholds/criteria and to the competent 
authorities when screening projects on a case-by-case basis. However, the proposal limits 
Art. 4.3 to this case-by-case examination by the competent authority and thus creates 
confusion as to the possibility for the Member States to opt for a system of exclusion 
thresholds that is not combined with a case-by-case examination.

Módosítás 204
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés 
alkalmazásában esetenkénti vizsgálat 
elvégzésére vagy küszöbértékek vagy 
szempontrendszer megállapítására kerül 
sor, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
figyelembe veszi a projekt jellemzőivel és 
helyével, valamint a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásaival összefüggő 
kiválasztási kritériumokat. A figyelembe 
veendő 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 rendelkező hatóság 
figyelembe veszi a projekt jellemzőivel és 
helyével, valamint a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásaival összefüggő releváns 
kiválasztási kritériumokat. A kiválasztási 
kritériumok részletes jegyzékét a III. 
melléklet tartalmazza.

Or. en
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Indokolás

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak kizárólag a projekt szempontjából releváns kiválasztási 
kritériumokat kell figyelembe vennie.

Módosítás 205
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés 
alkalmazásában esetenkénti vizsgálat 
elvégzésére vagy küszöbértékek vagy 
szempontrendszer megállapítására kerül 
sor, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
figyelembe veszi a projekt jellemzőivel és 
helyével, valamint a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásaival összefüggő 
kiválasztási kritériumokat. A figyelembe 
veendő 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 rendelkező hatóság 
figyelembe veszi a projekt jellemzőivel és 
helyével, valamint a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásaival összefüggő 
kiválasztási kritériumokat. A figyelembe 
vehető kiválasztási kritériumok részletes 
jegyzékét a III. melléklet tartalmazza.

Or. fr

Indokolás

Mivel egyes esetekben a hatáskörrel rendelkező hatóság már rendelkezik bizonyos 
információval, nem kötelező az információszolgáltatás egységessé tétele.

Módosítás 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés 
alkalmazásában esetenkénti vizsgálat 
elvégzésére vagy küszöbértékek vagy 
szempontrendszer megállapítására kerül 
sor, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
figyelembe veszi a projekt jellemzőivel és 
helyével, valamint a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásaival összefüggő 
kiválasztási kritériumokat. A figyelembe 
veendő kiválasztási kritériumok részletes 
jegyzékét a III. melléklet tartalmazza.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Ezek azok az esetek, amikor a III. mellékletben szereplő nem minden információ releváns a 
projekt szempontjából. Ezekben az esetekben nem indokolt megkövetelni a teljes listát a 
projektgazdától.

Módosítás 207
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés 
alkalmazásában esetenkénti vizsgálat 
elvégzésére vagy küszöbértékek vagy 
szempontrendszer megállapítására kerül 
sor, a hatáskörrel rendelkező hatóság 
figyelembe veszi a projekt jellemzőivel és 
helyével, valamint a környezetre gyakorolt 
lehetséges hatásaival összefüggő 
kiválasztási kritériumokat. A figyelembe 
veendő 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 rendelkező hatóság 
szükség szerint figyelembe veszi a projekt 
jellemzőivel és helyével, valamint a 
környezetre gyakorolt lehetséges hatásaival 
összefüggő kiválasztási kritériumokat. A 
figyelembe veendő kiválasztási 
kritériumok részletes jegyzékét a III. 
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melléklet tartalmazza.”

Or. de

Indokolás

Egy adott projekttel kapcsolatos elemzési és vizsgálati munkát megfelelően kell kialakítani. A 
listákon felsorolt vizsgálati szempontokkal nem kellene kötelező jelleggel dolgozni, csak 
annyiban, amennyire e szempontok relevánsak a projekt és annak várt környezeti hatásainak 
szempontjából.

Módosítás 208
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előszűrés keretében a projektgazda a 
IIA. melléklet értelmében szolgáltatandó 
információkat meg nem haladó rövid 
tájékoztatást nyújt.

Or. fr

Indokolás

Az előzetes szakaszban a tanulmányok és a tervek még kevéssé előrehaladottak. Anélkül, hogy 
ez befolyásolná az előszűrés eredményét, nem szabad többet követelni a projektgazdától, mint 
ami feltétlenül szükséges. Az előszűrés célja az előzetes igény meghatározása, nem pedig az, 
hogy a projektgazda hatásvizsgálatot dolgozzon ki.

Módosítás 209
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A hatáskörrel rendelkező 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, előzetes ellenőrzések vagy 
vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével hozza meg. A (2) 
bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie 
kell a következő követelményeket:

(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti meghatározását 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, előzetes ellenőrzések vagy 
vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével hozza meg. A (2) 
bekezdés szerinti meghatározásnak 
teljesítenie kell a következő 
követelményeket:

Or. en

Indokolás

A (2) bekezdéssel való összhang érdekében a „döntés” kifejezés helyébe a „meghatározás” 
kifejezésnek kell lépnie. Szükség van a 4. cikk (3) bekezdésére történő hivatkozás 
beillesztésére.

Módosítás 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A hatáskörrel rendelkező 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, előzetes ellenőrzések vagy 
vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével hozza meg. A (2) 
bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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kell a következő követelményeket:

Or. pl

Módosítás 211
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A hatáskörrel rendelkező 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, előzetes ellenőrzések vagy 
vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével hozza meg. A (2) 
bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie 
kell a következő követelményeket:

(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését a projektgazda 
által rendelkezésre bocsátott információk 
értékelése alapján, a más uniós jogi 
aktusok által a környezetre gyakorolt 
hatásokra vonatkozóan esetleg megkövetelt 
tanulmányok, előzetes ellenőrzések vagy 
vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével, az érintett 
nyilvánossággal folytatott konzultációt 
követően hozza meg. A (2) bekezdés 
szerinti döntésnek teljesítenie kell a 
következő követelményeket:

Or. en

Módosítás 212
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését a projektgazda 
által rendelkezésre bocsátott információk 

(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését a projektgazda 
által rendelkezésre bocsátott információk 
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alapján, a más uniós jogi aktusok által a 
környezetre gyakorolt hatásokra 
vonatkozóan esetleg megkövetelt 
tanulmányok, előzetes ellenőrzések vagy 
vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével hozza meg. A (2) 
bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie 
kell a következő követelményeket:

alapján, a más uniós jogi aktusok által a 
környezetre gyakorolt hatásokra 
vonatkozóan esetleg megkövetelt, általa 
ismert tanulmányok, előzetes ellenőrzések 
vagy vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével hozza meg. A (2) 
bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie 
kell a következő követelményeket:

Or. de

Indokolás

A hatóságok által végzett vizsgálatnak az általuk ismert tanulmányokra kell korlátozódniuk. A 
tanulmányok eredményeire való hivatkozás általánosságban problémás, mivel azok köre nincs 
egyértelműen meghatározva.

Módosítás 213
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A hatáskörrel rendelkező 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, előzetes ellenőrzések vagy 
vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével hozza meg. A (2) 
bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie 
kell a következő követelményeket:

(5) A hatáskörrel rendelkező 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, előzetes ellenőrzések vagy 
vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével hozza meg. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság csak 
abban az esetben határozhat úgy, hogy a 
II. mellékletben felsorolt valamely 
projektet nem vet alá az 5–10. cikk szerinti 
vizsgálatnak, ha bizonyított, hogy a 
projekt nem gyakorol a környezetre 
semmilyen várhatóan jelentős hatást. A 
(2) bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie 
kell a következő követelményeket:
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Or. en

Módosítás 214
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A hatáskörrel rendelkező 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, előzetes ellenőrzések vagy 
vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével hozza meg. A (2) 
bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie 
kell a következő követelményeket:

(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését a projektgazda 
által rendelkezésre bocsátott információk 
alapján hozza meg, figyelembe véve a más 
uniós jogi aktusok által a környezetre 
gyakorolt hatásokra vonatkozóan esetleg 
megkövetelt tanulmányok, előzetes 
ellenőrzések vagy vizsgálatok 
eredményeit, valamint az érintett lakosság 
és helyi hatóságok által előterjesztett 
érveket. A (2) bekezdés szerinti döntésnek 
teljesítenie kell a következő 
követelményeket:

Or. es

Indokolás

Mivel a 4. cikk e bekezdése a tagállamok döntésének függvényében elvégzendő vizsgálatokra 
vonatkozik, különösen fontos az érintett lakosság részvételének biztosítása. Az előadó 22. 
módosításában használt kifejezés helyére más szó kerül („megállapítások” helyett „érvek”).

Módosítás 215
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 5 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a döntés szövegének ismertetnie kell, 
hogyan történt a III. mellékletben 
meghatározott kritériumok 
figyelembevétele;

törölve

Or. de

Indokolás

E szabályozás aránytalan, és jelentős adminisztrációs többletterhet idéz elő. Fennáll továbbá 
annak a veszélye, hogy több jogvitára kerül sor.

Módosítás 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 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 jelentős 
hatások elkerülése, megakadályozása 
vagy mérséklése érdekében tervezett 
intézkedések leírását;

törölve

Or. en

Indokolás

Az előszűrés során felmérik, hogy szükség van-e környezeti hatásvizsgálatra; az előszűrés 
nem okozhat számottevő terhet. A hatóságok eseti alapon értékelik, hogy a projekt – a 
projektgazda által benyújtott információk alapján – várhatóan jelentős hatást gyakorol-e a 
környezetre. Ha a hatás jelentős, környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.
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Módosítás 217
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 jelentős 
hatások elkerülése, megakadályozása 
vagy mérséklése érdekében tervezett 
intézkedések leírását;

törölve

Or. de

Módosítás 218
João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a döntés szövegét a nyilvánosság elé kell 
tárni.

d) a döntés szövegét a nyilvánosság elé kell 
tárni, és az érintett nyilvánosság 
észrevételeit kellőképpen figyelembe kell 
venni.

Or. pt

Módosítás 219
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont - b pont
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2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától 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 rendelkező hatóság ezt a 
határidőt három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, 
hogy a határozat meghozatala mikorra 
várható.

törölve

Or. nl

Módosítás 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától 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 
rendelkező hatóság ezt a határidőt három 
hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben 
a hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a projektgazdát a határidő 

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését, vagy az ezen 
irányelv követelményeinek teljesítése 
céljából kiadott határozatát az 
engedélyezés iránti kérelem időpontjától 
számított három hónapon belül hozza meg, 
amennyiben a projektgazda valamennyi 
szükséges információt benyújtotta.
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meghosszabbításának okairól és arról, 
hogy a döntés meghozatala mikorra 
várható.

Or. pl

Módosítás 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától 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 rendelkező hatóság ezt a 
határidőt három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, 
hogy a döntés meghozatala mikorra 
várható.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától számított 
kilencven napon belül hozza meg, 
amennyiben a projektgazda valamennyi 
szükséges információt benyújtotta.

Or. it

Indokolás

A menetrend bizonyossága az egész eljárás sikeressége szempontjából alapvető fontosságú.

Módosítás 222
Holger Krahmer, Britta Reimers
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától 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 
rendelkező hatóság ezt a határidőt három 
hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben 
a hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, 
hogy a döntés meghozatala mikorra 
várható.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától számított három 
hónapon belül hozza meg, amennyiben a 
projektgazda valamennyi szükséges 
információt benyújtotta.

Or. de

Indokolás

A határidőket az adott különös jogszabályban kell meghatározni.

Módosítás 223
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától számított 
három hónapon belül hozza meg, 
amennyiben a projektgazda valamennyi 
szükséges információt benyújtotta. A 

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától számított 
harminc napon belül hozza meg, 
amennyiben a projektgazda valamennyi 
szükséges információt benyújtotta. A 
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tervezett projekt jellegére, összetettségére, 
helyére és méretére való tekintettel a 
hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a 
határidőt három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

tervezett projekt jellegére, összetettségére, 
helyére és méretére való tekintettel a 
hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a 
határidőt egyszeri alkalommal harminc 
nappal meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság írásban 
tájékoztatja a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

Or. en

Indokolás

A hat hónapos maximális időtartam aránytalanul hosszú a folyamat e szakaszához. A 30 
napos időszak – a 30 napos hosszabbítás lehetőségével együtt – jobban igazodik a tagállamok 
jelenlegi gyakorlataihoz.

Módosítás 224
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától 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 
rendelkező hatóság ezt a határidőt három 
hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától 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 
rendelkező hatóság ezt a határidőt egy 
hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

Or. en
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Módosítás 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától 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 
rendelkező hatóság ezt a határidőt három 
hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától 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 
rendelkező hatóság ezt a határidőt négy 
hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

Or. es

Módosítás 226
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától számított három 
hónapon belül hozza meg, amennyiben a 
projektgazda valamennyi szükséges 
információt benyújtotta. A tervezett projekt 
jellegére, összetettségére, helyére és 

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától számított három 
hónapon belül hozza meg, amennyiben a 
projektgazda valamennyi szükséges 
információt benyújtotta. A tervezett projekt 
jellegére, összetettségére, helyére és 
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méretére való tekintettel a hatáskörrel 
rendelkező hatóság ezt a határidőt három 
hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

méretére való tekintettel a hatáskörrel 
rendelkező hatóság ezt a határidőt 
meghosszabbíthatja, amely hosszabbítás 
tekintetében a tagállamok ésszerű, 
legfeljebb három hónapos időtartamot 
állapíthatnak meg; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a nemzeti körülményeik miatt meg kell tartaniuk a megfelelő határidő 
meghatározásához szükséges hatáskört.

Módosítás 227
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától 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 rendelkező hatóság ezt a 
határidőt három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, 
hogy a döntés meghozatala mikorra 
várható.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a (3) 
bekezdés szerinti valamennyi szükséges 
információnak a projektgazda által 
történő benyújtásának időpontjától 
számított három hónapon belül meghozza a 
(2) bekezdés szerinti határozatát. A 
tervezett projekt jellegére, összetettségére, 
helyére és méretére való tekintettel a 
hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a 
határidőt három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát az időkeret 
meghosszabbításának okairól.
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Or. en

Indokolás

Az időkeret kiindulási pontjának azon időpontnak kell lennie, amikor a projektgazda a (3) 
bekezdés szerinti valamennyi szükséges információt benyújtotta. Úgy véljük továbbá, hogy az 
előszűrést le kell választani a tárgykijelölésről. Az előszűrési szakaszban gyakran nem áll 
rendelkezésre elegendő információ a tárgykijelöléshez. Emellett fennáll annak a kockázata, 
hogy a tárgykijelölés – szükségtelenül – olyan javaslatra is kiterjedne, amellyel kapcsolatban 
a projektgazda azt követően úgy dönt, hogy nem visz tovább a kérelmezési szakaszba.

Módosítás 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától 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 rendelkező hatóság ezt a 
határidőt három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától számított 90 
napon belül hozza meg, amennyiben a 
projektgazda valamennyi szükséges 
információt benyújtotta. A tervezett projekt 
jellegére, összetettségére, helyére és 
méretére való tekintettel a hatáskörrel 
rendelkező hatóság ezt a határidőt 
legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja; 
ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a határozat meghozatala mikorra várható, a 
Bizottságot pedig arról, hogy mely 
szervezetről van szó, és mi a késedelem 
oka.

Or. en

Indokolás

Az időkeretek és a határidők pontossága kulcsfontosságú a teljes folyamat sikeres lezárása 
szempontjából. Az azzal kapcsolatos döntést, hogy a projekt esetében el kell-e végezni az 
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értékelést, legfeljebb három hónapos határidőn belül kell meghozni, a határidőnek a tervezett 
projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére való tekintettel való meghosszabbítása 
nélkül; az említettek mérlegelése szubjektív szempontokat vinne az értékelés egészének 
időzítésébe.

Módosítás 229
Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától 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 
rendelkező hatóság ezt a határidőt három 
hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem és/vagy a projektengedély 
kiegészítéseinek időpontjától 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 rendelkező hatóság ezt a 
határidőt három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

Or. en

Módosítás 230
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától 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 
rendelkező hatóság ezt a határidőt három 
hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdés szerinti döntését az engedélyezés 
iránti kérelem időpontjától 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 
rendelkező hatóság ezt a határidőt 
legfeljebb három hónappal 
meghosszabbíthatja; ez esetben a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja 
a projektgazdát a határidő 
meghosszabbításának okairól és arról, hogy 
a döntés meghozatala mikorra várható.

Or. de

Módosítás 231
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A valamennyi szükséges információ 
projektgazda által történő benyújtására 
vonatkozó részletes szabályokat a 
tagállamok határozzák meg.

Or. en

Módosítás 232
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
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2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. de

Módosítás 233
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.”

törölve

Or. en

Módosítás 234
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk 
szerinti környezeti hatásvizsgálatot, akkor 
a projektgazda elkészíti a 
környezetvédelmi jelentést. A 
környezetvédelmi jelentésnek az e cikk (2) 
bekezdése szerinti meghatározáson kell 
alapulnia, és tartalmaznia kell mindazokat 
az információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a 
mindenkor rendelkezésre álló ismeretekre 
és vizsgálati módszerekre, a projekt 
jellemzőire, műszaki kapacitására és 
helyére, a lehetséges hatások jellemzőire, 
a tervezett projekt lehetséges 
alternatíváira, valamint arra, hogy egyes 
kérdések (ideértve a lehetséges 
alternatívák értékelését is) mennyiben 
kezelhetők jobban más szinten, ideértve a 
tervezés szintjét is, illetőleg más vizsgálati 
követelmények figyelembevételével. A 
környezetvédelmi jelentésnek a IV. 
melléklet részletes jegyzékében felsorolt 
információkat kell tartalmaznia.

(1) Amikor el kell végezni az 5–10. cikk 
szerinti környezeti hatásvizsgálatot, akkor 
a projektgazda benyújtja a 
környezetvédelmi jelentést. A 
környezetvédelmi jelentésnek tartalmaznia 
kell a IV. mellékletben meghatározott 
információkat és értékeléseket. A 
környezetvédelmi jelentés elkészítésekor a 
projektgazdának bele kell foglalnia 
mindazokat az információkat, amelyekre 
ésszerűen szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, a jelentésnek pedig 
tartalmaznia kell:

a) a hatáskörrel rendelkező hatóságnak a 
projektgazda által benyújtandó 
információk jellegére és részletességére 
vonatkozóan a (2) bekezdés alapján 
nyilvánított véleményét;
b) a jelenlegi ismereteket és vizsgálati 
módszereket.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (1) bekezdését – a Bizottság javaslatának megfelelően – egyszerűsíteni kell. Az 
irányelvnek – a 2001/42/EK irányelv 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban kifejezetten el 
kell ismernie azt, hogy a környezetvédelmi jelentés benyújtásával kapcsolatos kötelezettség 
teljesíthető a döntéshozatal más szintjein kapott vagy a más uniós jogszabályok által előírt 
értékelések révén szerzett információk benyújtásával. A Bizottság javasolja az 5. cikk (1) 
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bekezdésének a projekt helyével – d) pont – és a műszaki kapacitással – a) pont – történő 
kiegészítését. A javasolt 5. cikk (1) bekezdésének egyszerűsítése érdekében a projekt helyével 
és a műszaki kapacitással kiegészíthető a IV. melléklet is.

Módosítás 235
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más 
szinten, ideértve a tervezés szintjét is, 
illetőleg más vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, valamint 
a lehetséges hatások jellemzőire, valamint 
a figyelembe vett ésszerű alternatívákra. A 
környezetvédelmi jelentésnek a IV. 
melléklet részletes jegyzékében felsorolt 
információkat kell tartalmaznia.

A projektgazda belefoglalja a 
környezetvédelmi jelentésbe a következők 
összefoglalását:
a) a projekt jelentős környezeti hatásai;
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b) a jelentős környezeti hatások 
enyhítéséhez szükséges intézkedések;
c) elérhető-e a megfelelő enyhítés a 
következők révén: tervezés, követelmény 
és/vagy feltétel, jogszabályi kötelezettség;

d) az esetleges jelentős vagy potenciális 
hatások ellenőrzése a környezeti 
hatásvizsgálat hatókörén kívül eső más 
folyamatokkal történik-e.

Or. en

Indokolás

A projektgazdáknak és a nemzeti hatóságoknak is előnyére szolgál, ha a projektgazdáknak 
össze kell foglalniuk a tervezett enyhítő intézkedéseket, mivel ez egyértelműbbé teszi a 
környezetvédelmi jelentés elemzését.

Módosítás 236
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére.
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projekt lehetséges alternatíváira, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más 
szinten, ideértve a tervezés szintjét is, 
illetőleg más vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

Or. fr

Indokolás

E módosítás lehetővé teszi a projektgazda és a hatóságok szerepének pontosabb 
meghatározását.

Módosítás 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira, valamint 

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira. A 
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arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más 
szinten, ideértve a tervezés szintjét is, 
illetőleg más vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

környezetvédelmi jelentésnek a IV. 
melléklet részletes jegyzékében felsorolt 
információkat kell tartalmaznia.

Or. en

Módosítás 238
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más 
szinten, ideértve a tervezés szintjét is, 
illetőleg más vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire és a 
tervezett projekt lehetséges alternatíváira. 
A környezetvédelmi jelentésnek a IV. 
melléklet részletes jegyzékében felsorolt 
információkat kell tartalmaznia.
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jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

Or. en

Módosítás 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más szinten, 
ideértve a tervezés szintjét is, illetőleg más 
vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt és konkrét jellemzőinek 
szempontjából ésszerűen felmerülő 
alternatívák konkrét bemutatására, 
valamint arra, hogy egyes kérdések 
(ideértve a lehetséges alternatívák 
értékelését is) mennyiben kezelhetők 
jobban más szinten, ideértve a tervezés 
szintjét is, illetőleg más vizsgálati 
követelmények figyelembevételével. A 
környezetvédelmi jelentésnek a IV. 
melléklet részletes jegyzékében felsorolt 
információkat kell tartalmaznia.

Or. it
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Módosítás 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más szinten, 
ideértve a tervezés szintjét is, illetőleg más 
vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges ésszerű, jellemző és 
különös alternatíváinak vázlatára, 
valamint arra, hogy egyes kérdések 
(ideértve a lehetséges alternatívák 
értékelését is) mennyiben kezelhetők 
jobban más szinten, ideértve a tervezés 
szintjét is, illetőleg más vizsgálati 
követelmények figyelembevételével. A 
környezetvédelmi jelentésnek a IV. 
melléklet részletes jegyzékében felsorolt 
információkat kell tartalmaznia.

Or. en

Módosítás 241
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más 
szinten, ideértve a tervezés szintjét is, 
illetőleg más vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, valamint a 
tervezett projekt projektgazda által vizsgált 
lehetséges alternatíváira. A 
környezetvédelmi jelentésnek a IV. 
melléklet részletes jegyzékében felsorolt 
információkat kell tartalmaznia.

Or. de

Módosítás 242
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
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jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más szinten, 
ideértve a tervezés szintjét is, illetőleg más 
vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a 
projektgazda által vizsgált ésszerűen 
felmerülő lehetséges alternatívákra, 
amelyek révén azonos mértékben érhetők 
el a projekt lényegi céljai – figyelembe 
véve annak speciális jellemzőit –, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más szinten, 
ideértve a tervezés szintjét is, illetőleg más 
vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

Or. de

Indokolás

A környezeti hatásvizsgálat során fontos az „ésszerűen felmerülő” alternatívák 
figyelembevétele. Tisztázni kell azonban, hogy mely alternatívák tekinthetők „ésszerűnek”. 
Mivel a projekt céljait és alcéljait a projektgazda fogalmazza meg, és nem az engedélyezési 
hatóság, ezért a hatóság „ésszerűen felmerülő” alternatívákat sem határozhat meg. A 
különböző projektek/helyek közötti mérlegelés kizárólag az egyes tagállamokban történik 
területrendezési szinten, nem pedig a környezeti hatásvizsgálat során.

Módosítás 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
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2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más szinten, 
ideértve a tervezés szintjét is, illetőleg más 
vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, ideértve adott esetben 
vizuális hatásvizsgálat készítését is, 
figyelemmel a mindenkor rendelkezésre 
álló ismeretekre és vizsgálati módszerekre, 
a projekt jellemzőire, műszaki kapacitására 
és helyére, a lehetséges hatások 
jellemzőire, a tervezett projekt lehetséges, 
jelentős hatásokra utaló alternatíváira, 
valamint arra, hogy egyes kérdések 
(ideértve a lehetséges alternatívák 
értékelését is) mennyiben kezelhetők 
jobban más szinten, ideértve a tervezés 
szintjét is, illetőleg más vizsgálati 
követelmények figyelembevételével. A 
környezetvédelmi jelentésnek a IV. 
melléklet részletes jegyzékében felsorolt 
információkat kell tartalmaznia.

Or. en

Módosítás 244
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más szinten, 
ideértve a tervezés szintjét is, illetőleg más 
vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt jelentős hatásaihoz kapcsolódó 
lehetséges alternatívák felsorolására, 
valamint arra, hogy egyes kérdések 
(ideértve a lehetséges alternatívák 
értékelését is) mennyiben kezelhetők 
jobban más szinten, ideértve a tervezés 
szintjét is, illetőleg más vizsgálati 
követelmények figyelembevételével. A 
környezetvédelmi jelentésnek a IV. 
melléklet részletes jegyzékében felsorolt 
információkat kell tartalmaznia.

Or. en

Indokolás

Irreális azt kérni a projektgazdáktól, hogy adjanak konkrét információkat azokra az 
alternatívákra vonatkozóan, amelyekkel kapcsolatban nem illetékesek, amelyeket nem tudjak 
befolyásolni, vagy amelyekkel kapcsolatban nem rendelkeznek szakismeretekkel. Emellett a 
projektgazda számára csak az olyan alternatívák bemutatása írható elő, amelyek relevánsak a 
projekt jelentős hatásait illetően.

Módosítás 245
Sabine Wils, João Ferreira
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más szinten, 
ideértve a tervezés szintjét is, illetőleg más 
vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, továbbá a 
projekt kezdeti immissziós terhelésére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más szinten, 
ideértve a tervezés szintjét is, illetőleg más 
vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

Or. en

Indokolás

A környezeti hatásvizsgálati eljárásoknak a különös jog (ágazati szabályozások) szerinti 
jóváhagyási folyamatokhoz való hozzákötése megakadályozza a környezeti hatások holisztikus 
meghatározását, leírását és vizsgálatát. A projekt helyszínén a meglévő létesítmények 
működéséből és a közlekedési ágazatokból származó kezdeti immissziós terhelést figyelmen 
kívül hagyják. A projekt hatása csak akkor mérhető fel helyesen, ha ezeket a szóban forgó 
kezdeti immissziós terheket is beszámítják.
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Módosítás 246
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, a 
lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett 
projekt lehetséges alternatíváira, valamint 
arra, hogy egyes kérdések (ideértve a 
lehetséges alternatívák értékelését is) 
mennyiben kezelhetők jobban más szinten, 
ideértve a tervezés szintjét is, illetőleg más 
vizsgálati követelmények 
figyelembevételével. A környezetvédelmi 
jelentésnek a IV. melléklet részletes 
jegyzékében felsorolt információkat kell 
tartalmaznia.

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti 
környezeti hatásvizsgálatot, akkor a 
projektgazda elkészíti a környezetvédelmi 
jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek 
az e cikk (2) bekezdése szerinti 
meghatározáson kell alapulnia, és 
tartalmaznia kell mindazokat az 
információkat, amelyekre ésszerűen 
szükség lehet a tervezett projekt 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kellően megalapozott döntések 
meghozatalához, figyelemmel a mindenkor 
rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati 
módszerekre, a projekt jellemzőire, 
műszaki kapacitására és helyére, köztük az 
immissziós terhelésre, a lehetséges hatások 
jellemzőire, a tervezett projekt lehetséges 
alternatíváira, valamint arra, hogy egyes 
kérdések (ideértve a lehetséges alternatívák 
értékelését is) mennyiben kezelhetők 
jobban más szinten, ideértve a tervezés 
szintjét is, illetőleg más vizsgálati 
követelmények figyelembevételével. A 
környezetvédelmi jelentésnek a IV. 
melléklet részletes jegyzékében felsorolt 
információkat kell tartalmaznia.

Or. de

Módosítás 247
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projektek környezeti hatására 
vonatkozó, a döntéshozatal más 
szintjeiről, illetve egyéb uniós 
jogszabályok révén rendelkezésre álló, 
vonatkozó információk felhasználhatók az 
I. mellékletben említett információk és 
értékelések biztosításához.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (1) bekezdését – a Bizottság javaslatának megfelelően – egyszerűsíteni kell. Az 
irányelvnek – a 2001/42/EK irányelv 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban kifejezetten el 
kell ismernie azt, hogy a környezetvédelmi jelentés benyújtásával kapcsolatos kötelezettség 
teljesíthető a döntéshozatal más szintjein kapott vagy a más uniós jogszabályok által előírt 
értékelések révén szerzett információk benyújtásával. A Bizottság javasolja az 5. cikk (1) 
bekezdésének a projekt helyével – d) pont – és a műszaki kapacitással – a) pont – történő 
kiegészítését. A javasolt 5. cikk (1) bekezdésének egyszerűsítése érdekében a projekt helyével 
és a műszaki kapacitással kiegészíthető a IV. melléklet is.

Módosítás 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező 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:

törölve

a) a beszerzendő határozatokat és 
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szakvéleményeket;
b) azokat a hatóságokat és a nyilvánosság 
azon csoportjait, amelyek 
valószínűsíthetően érintettek;
c) az eljárás egyes szakaszait és azok 
időtartamát;
d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen 
felmerülő alternatívákat;
e) a környezet azon, a 3. cikkben felsorolt 
elemeit, amelyekre a projekt 
valószínűsíthetően jelentős hatást fog 
gyakorolni;
f) az egy adott projekt vagy projekttípus 
sajátos jellemzőivel 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.

Or. en

Indokolás

A hatályos irányelv szerint a projektgazda felelőssége a környezeti hatásvizsgálatnak a 
hatályban lévő szabályozás tekintetében történő, a szakértőkkel és a hatóságokkal konzultálva 
történő elkészítése. Ez a javaslat a projektgazdáról a hatóságokra helyezné át a felelősséget. 
Növelné a kérelmező és a hatóságok adminisztratív terhét, és megfellebbezhető további döntés 
eredményezne.

Módosítás 249
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
nyilvánítson véleményt arról, hogy a 
projektgazda az (1) bekezdésnek 
megfelelően mely információkat nyújtsa 
be, ha az engedély iránti kérelmének 
benyújtása előtt ezt kéri.

(2) A hatáskörrel rendelkező 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:

A hatáskörrel rendelkező 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.

Ha a projektgazda tárgykijelölő véleményt 
kér, a hatáskörrel rendelkező hatóság a 
projektgazdától utólag csak akkor kérhet 
további információkat, ha ezt új 
körülmények indokolják, vagy közvetlenül 
érintik a valamely jelentős mértékű káros 
környezeti hatással kapcsolatos kellően 
megalapozott döntések meghozatalát, és a 
kérés szükségességét a hatáskörrel 
rendelkező hatóság kellően 
megmagyarázza.
A tagállamok megkövetelhetik a 
hatáskörrel rendelkező hatóságtól, hogy 
ilyen véleményt nyilvánítson, függetlenül 
attól, hogy azt a projektgazda kérelmezi-e 
vagy sem.

a) a beszerzendő határozatokat és 
szakvéleményeket;
b) azokat a hatóságokat és a nyilvánosság 
azon csoportjait, amelyek 
valószínűsíthetően érintettek;
c) az eljárás egyes szakaszait és azok 
időtartamát;
d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen 
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felmerülő alternatívákat;
e) a környezet azon, a 3. cikkben felsorolt 
elemeit, amelyekre a projekt 
valószínűsíthetően jelentős hatást fog 
gyakorolni;
f) az egy adott projekt vagy projekttípus 
sajátos jellemzőivel 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.
E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság 
igénybe veheti akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült, e cikk (3) 
bekezdésének megfelelő szakértők 
közreműködését. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság a projektgazdától utólag csak 
akkor kérhet további információkat, ha 
ezt új körülmények indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkező 
hatóság kellően megmagyarázza.

Or. en

Indokolás

A kötelező tárgykijelölés szükségtelen. Korlátozná a tapasztaltabb projektgazdákat abban, 
hogy – rugalmas módon – arra használják fel egyfajta nem hivatalos lehetőségként a nem 
kötelező, a kérelmezést megelőző, a projektgazdák, a hatáskörrel rendelkező hatóság és a fő 
ügynökségek közötti megbeszéléseket, hogy megvitassák a környezetvédelmi nyilatkozat 
tárgyát és tartalmát.

Módosítás 250
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező 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) Ha a projektgazda az engedély iránti 
kérelmének benyújtása előtt ezt kéri, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság konzultál a 
6. cikk (1) bekezdésében említett 
hatóságokkal, majd ennek alapján 
meghatározza, hogy a projektgazda az e 
cikk (1) bekezdése szerinti 
környezetvédelmi jelentésben mely 
információkat és milyen részletességgel 
köteles bemutatni. A projektgazda e 
kérelemhez csatolja a környezetvédelmi 
jelentés tervezetét.

Or. de

Módosítás 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező 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) Ha a projektgazda az engedély iránti 
kérelmének benyújtása előtt ezt kéri, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett hatóságokkal 
folytatott konzultációt követően 
iránymutatást nyújt a projektgazda által az 
e cikk (1) bekezdése szerint a 
környezetvédelmi jelentésben közölt 
információkra vonatkozóan. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság különösen 
a következőkre tér ki:

Or. en

Módosítás 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező 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) Ha a projektgazda az engedély iránti 
kérelme benyújtása előtt ezt kéri, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság konzultál a 
6. cikk (1) bekezdésében említett 
hatóságokkal, majd ennek alapján 
iránymutatást nyújt a projektgazda 
számára, amelyben meghatározza, hogy a 
projektgazda az e cikk (1) bekezdése 
szerinti környezetvédelmi jelentésben mely 
információkat köteles bemutatni. Ennek 
érdekében a hatáskörrel rendelkező 
hatóság figyelembe veszi különösen:

Or. it

Indokolás

A hatályos szöveg alapján történő átdolgozás.

Módosítás 253
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező 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 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy ha a 
projektgazda az engedély iránti 
kérelmének ezt kéri, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a projektgazdával és a 
6. cikk (1) bekezdésében említett 
hatóságokkal folytatott konzultációt 
követően véleményt nyilvánítson a 
projektgazda által az (1) bekezdés szerint 
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meghatározza különösen: bemutatandó információk jellegéről és 
részletességéről. A kért vélemény 
különösen a következőket foglalja 
magában:

Or. en

Indokolás

Nem értünk egyet azzal a javaslattal, hogy a tárgykijelölés minden esetben kötelező legyen. A 
projektgazdának kell eldöntenie, hogy szüksége van-e támogatásra a tárgykijelöléssel 
kapcsolatban. A tárgykijelölő véleménynek azokra az elemekre kell szorítkoznia, amelyek 
magához a projekthez kapcsolódnak, és nem foglalkoznak az engedélyezési eljárással.

Módosítás 254
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező 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) A hatáskörrel rendelkező 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, amennyiben az 
üzemeltető azt kéri. Ennek érdekében az 
különösen a következőket foglalja 
magában:

Or. de

Indokolás

Az önkéntes tárgykijelölés nem válhat kötelező jellegűvé. A tárgykijelölés célja, hogy segítse a 
projektgazdát és lehetővé tegye számára a jelenlegi vizsgálati igények becslését.
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Módosítás 255
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező 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) A hatáskörrel rendelkező 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, amennyiben az 
üzemeltető azt kéri. Ennek érdekében 
meghatározza különösen:

Or. de

Módosítás 256
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező 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) A hatáskörrel rendelkező 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 
kérdésekkel köteles foglalkozni. Ennek 
érdekében meghatározza különösen:

Or. en
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Indokolás

Szükség van némi rugalmasságra, hogy ne korlátozzuk azon kérdések körét, amelyeket a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak és a projektgazdának kell megtárgyalnia a 
környezetvédelmi jelentéssel kapcsolatos követelmények megvitatásakor.

Módosítás 257
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező 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) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
konzultál a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett hatóságokkal az érintett 
nyilvánossággal 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:

Or. en

Módosítás 258
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
konzultál a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett hatóságokkal és a projektgazdával, 
majd ennek alapján meghatározza, hogy a 
projektgazda az e cikk (1) bekezdése 

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
konzultál a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett hatóságokkal, a projektgazdával és 
az érintett nyilvánossággal, majd ennek 
alapján meghatározza, hogy a projektgazda 
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szerinti környezetvédelmi jelentésben mely 
információkat és milyen részletességgel 
köteles bemutatni. Ennek érdekében 
meghatározza különösen:

az e cikk (1) bekezdése szerinti 
környezetvédelmi jelentésben mely 
információkat és milyen részletességgel 
köteles bemutatni. Ennek érdekében 
meghatározza különösen:

Or. en

Módosítás 259
João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező 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) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
konzultál a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett hatóságokkal, a projektgazdával és 
az érintett nyilvánossággal, 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:

Or. pt

Módosítás 260
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a beszerzendő határozatokat és 
szakvéleményeket;

törölve
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Or. de

Módosítás 261
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a beszerzendő határozatokat és 
szakvéleményeket;

törölve

Or. en

Módosítás 262
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azokat a hatóságokat és a nyilvánosság 
azon csoportjait, amelyek 
valószínűsíthetően érintettek;

törölve

Or. de

Módosítás 263
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az eljárás egyes szakaszait és azok 
időtartamát;

törölve

Or. de

Módosítás 264
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az eljárás egyes szakaszait és azok 
időtartamát;

törölve

Or. de

Módosítás 265
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az eljárás egyes szakaszait és azok 
időtartamát;

törölve

Or. en

Módosítás 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az eljárás egyes szakaszait és azok 
időtartamát;

c) az eljárás egyes szakaszait és azok 
kötelezően betartandó időtartamát;

Or. en

Módosítás 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az eljárás egyes szakaszait és azok 
időtartamát;

c) az eljárás egyes szakaszait és azok 
kötelezően betartandó menetrendjét;

Or. it

Indokolás

A menetrend bizonyossága az egész eljárás sikeressége szempontjából alapvető fontosságú.

Módosítás 268
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen 

törölve
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felmerülő alternatívákat;

Or. de

Módosítás 269
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen 
felmerülő alternatívákat;

törölve

Or. fr

Indokolás

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak nem áll rendelkezésére minden olyan információ, amely 
ahhoz szükséges, hogy döntést hozzon az ésszerűen felmerülő alternatívákról, különösen a 
műszaki megvalósíthatóságot és a gazdasági szempontokat illetően.

Módosítás 270
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen 
felmerülő alternatívákat;

törölve

Or. fr



AM\937205HU.doc 59/79 PE510.870v01-00

HU

Módosítás 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen 
felmerülő alternatívákat;

törölve

Or. en

Módosítás 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen 
felmerülő alternatívákat;

törölve

Or. it

Módosítás 273
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen 

d) a tervezett projekt szempontjából 
felmerülő szükséges, a projektgazda által 
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felmerülő alternatívákat; ellenőrzött alternatívákat és azok konkrét 
jellemzőit;

Or. de

Módosítás 274
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen 
felmerülő alternatívákat;

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából felmerülő 
alternatívákat – beleértve az alapszintű és 
a végrehajtás nem teljesítésével 
kapcsolatos alternatívát is –, figyelembe 
véve a környezeti hatásokat;

Or. en

Módosítás 275
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen 
felmerülő alternatívákat;

d) a tervezett projekt szempontjából az (1) 
bekezdésnek megfelelően ésszerűen 
felmerülő alternatívákat és azok konkrét 
jellemzőit;

Or. de
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Indokolás

Lásd az 5. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítást.

Módosítás 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen 
felmerülő alternatívákat;

d) a tervezett projekt szempontjából 
ésszerűen felmerülő alternatívákat és azok 
konkrét jellemzőit, ami nem jelentheti egy 
új projekt vagy a fő projekttel párhuzamos 
másik projekt megvalósítását. A benyújtott 
projekt problémás elemeivel kapcsolatban 
vagy egy esetleges kedvezőtlen környezeti 
hatásvizsgálat esetén javasolt 
alternatívákról van szó;

Or. es

Módosítás 277
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen 
felmerülő alternatívákat;

d) a tervezett projekt és annak konkrét 
jellemzői szempontjából ésszerűen 
felmerülő alternatívákat és a projekt 
konkrét jellemzőit, figyelembe véve a 
környezeti hatásokat;

Or. en
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Módosítás 278
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a környezet azon, a 3. cikkben felsorolt 
elemeit, amelyekre a projekt 
valószínűsíthetően jelentős hatást fog 
gyakorolni;

törölve

Or. de

Módosítás 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a környezet azon, a 3. cikkben felsorolt 
elemeit, amelyekre a projekt 
valószínűsíthetően jelentős hatást fog 
gyakorolni;

törölve

Or. en

Módosítás 280
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az egy adott projekt vagy projekttípus 
sajátos jellemzőivel összefüggésben 
benyújtandó információkat;

törölve

Or. de

Módosítás 281
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az egy adott projekt vagy projekttípus 
sajátos jellemzőivel összefüggésben 
benyújtandó információkat;

törölve

Or. de

Módosítás 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az egy adott projekt vagy projekttípus 
sajátos jellemzőivel összefüggésben 
benyújtandó információkat;

törölve

Or. en
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Módosítás 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az egy adott projekt vagy projekttípus 
sajátos jellemzőivel összefüggésben 
benyújtandó információkat;

törölve

Or. it

Módosítás 284
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az egy adott projekt vagy projekttípus 
sajátos jellemzőivel összefüggésben 
benyújtandó információkat;

törölve

Or. en

Módosítás 285
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a más döntéshozatali szinten vagy más 
uniós jogi aktuson keresztül beszerzett 

törölve
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azon információkat és ismereteket, 
valamint azokat a vizsgálati módszereket, 
amelyeket fel kell használni.

Or. de

Módosítás 286
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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) azokat a vizsgálati módszereket, 
amelyeket fel kell használni.

Or. en

Módosítás 287
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság 
igénybe veheti akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült, e cikk (3) 
bekezdésének megfelelő szakértők 
közreműködését. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság a projektgazdától 
utólag csak akkor kérhet további 
információkat, ha ezt új körülmények 
indokolják, és a kérés szükségességét a 
hatáskörrel rendelkező hatóság kellően 

A hatáskörrel rendelkező hatóság további 
információkat kérhet a projektgazdától, ha 
ezt új körülmények vagy tárgyi 
megfontolások indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkező 
hatóság megmagyarázza.
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megmagyarázza.

Or. de

Módosítás 288
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság 
igénybe veheti akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült, e cikk (3) 
bekezdésének megfelelő szakértők 
közreműködését. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság a projektgazdától utólag csak 
akkor kérhet további információkat, ha ezt 
új körülmények indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkező 
hatóság kellően megmagyarázza.

Ha a projektgazda véleményt kér, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság felkérheti a 
projektgazdát a hatóság megítélése szerint 
a véleménynyilvánítás szempontjából 
hasznos további információ közlésére. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 
projektgazdától utólag csak akkor kérhet 
további információkat, ha ezt új 
körülmények indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkező 
hatóság kellően megmagyarázza.

Or. en

Indokolás

Nem értünk egyet azzal a javaslattal, hogy a tárgykijelölés minden esetben kötelező legyen. A 
projektgazdának kell eldöntenie, hogy szüksége van-e támogatásra a tárgykijelöléssel 
kapcsolatban. A tárgykijelölő véleménynek azokra az elemekre kell szorítkoznia, amelyek 
magához a projekthez kapcsolódnak, és nem foglalkoznak az engedélyezési eljárással.

Módosítás 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság 
igénybe veheti akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült, e cikk (3) 
bekezdésének megfelelő szakértők 
közreműködését. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság a projektgazdától utólag csak 
akkor kérhet további információkat, ha ezt 
új körülmények indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkező 
hatóság kellően megmagyarázza.

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság 
igénybe veheti független és műszaki 
szempontból felkészült, e cikk (3) 
bekezdésének megfelelő szakértők 
közreműködését. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság a projektgazdától utólag csak 
akkor kérhet további információkat, ha ezt 
új körülmények indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkező 
hatóság kellően megmagyarázza.

Or. es

Módosítás 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság 
igénybe veheti akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült, e cikk (3) 
bekezdésének megfelelő szakértők 
közreműködését. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság a projektgazdától utólag csak 
akkor kérhet további információkat, ha ezt 
új körülmények indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkező 
hatóság kellően megmagyarázza.

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság 
igénybe veheti műszaki szempontból 
felkészült, e cikk (3) bekezdésének 
megfelelő szakértők közreműködését. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 
projektgazdától utólag csak akkor kérhet 
további információkat, ha ezt új 
körülmények indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkező 
hatóság kellően megmagyarázza.

Or. en

Módosítás 291
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont



PE510.870v01-00 68/79 AM\937205HU.doc

HU

2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság 
igénybe veheti akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült, e cikk (3) 
bekezdésének megfelelő szakértők 
közreműködését. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság a projektgazdától utólag csak 
akkor kérhet további információkat, ha ezt 
új körülmények indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkező 
hatóság kellően megmagyarázza.

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság 
igénybe veheti műszaki szempontból 
felkészült, e cikk (3) bekezdésének 
megfelelő szakértők közreműködését. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 
projektgazdától utólag csak akkor kérhet 
további információkat, ha ezt új 
körülmények indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkező 
hatóság kellően megmagyarázza.

Or. nl

Módosítás 292
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság 
igénybe veheti akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült, e cikk (3) 
bekezdésének megfelelő szakértők 
közreműködését. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság a projektgazdától utólag csak 
akkor kérhet további információkat, ha ezt 
új körülmények indokolják, és a kérés 
szükségességét a hatáskörrel rendelkező 
hatóság kellően megmagyarázza.

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság 
igénybe veheti akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült, e cikk (3) 
bekezdésének megfelelő független 
szakértők közreműködését. A hatáskörrel 
rendelkező hatósága projektgazdától utólag 
akkor kérhet további információkat, ha ezt 
új körülmények indokolják.

Or. en

Módosítás 293
Marianne Thyssen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelhetik a 
hatáskörrel rendelkező hatóságtól, hogy 
ilyen véleményt nyilvánítson, függetlenül 
attól, hogy azt a projektgazda kérelmezi-e 
vagy sem.

Or. en

Módosítás 294
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (1) bekezdése szerinti 
környezetvédelmi jelentések teljességének 
és kellő minőségének garantálása 
érdekében:

A környezetvédelmi jelentés teljességének 
és kellő minőségének garantálása 
érdekében a környezetvédelmi jelentést 
műszaki szempontból felkészült szakértők, 
szakértőkből álló bizottságok vagy 
hatáskörrel rendelkező hatóság ellenőrzi.

Or. en

Indokolás

Az elérni kívánt cél az, hogy az engedélyezés iránti kérelemről szóló döntést a 
környezetvédelmi jelentés alapján hozzák meg, ha az megfelelő minőségű. Az említett cél a 
jelentés teljességének és minőségének az engedélyezésről szóló döntés meghozatala előtt 
történő ellenőrzésével érhető el. Nem támogatjuk az akkreditációs rendszer kötelező 
bevezetését és az akkreditált szakértők alkalmazását.
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Módosítás 295
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
készítsék; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 296
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
készítsék; vagy

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést műszaki 
szempontból felkészült személyek 
készítsék, akik rendelkeznek a szükséges 
szintű szakismerettel és/vagy tapasztalattal 
(szakértők);

Or. de

Indokolás

A környezetvédelmi jelentések teljességének és minőségének biztosítására, illetve javítására 
irányuló célt támogatni kell, ám ehhez nincs szükség szakértők 
akkreditálására/engedélyezésére. Ha a hatóságok és/vagy a projektgazdák rendelkeznek a 
szükséges szakértelemmel, ennek a kihasználását is lehetővé kell tenni.
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Módosítás 297
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
készítsék; vagy

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést független és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
készítsék;

Or. es

Módosítás 298
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
készítsék; vagy

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést felkészült 
szakértők készítsék, és

Or. de

Módosítás 299
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
készítsék; vagy

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést képesített és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
készítsék; vagy

Or. en

Módosítás 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
készítsék; vagy

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést műszaki 
szempontból felkészült szakértők 
készítsék, vagy

Or. en

Indokolás

A szakértők kiválasztásának – a hatóságokkal konzultálva és a rendelettel összhangban 
történő – meghatározása a projektgazda feladata kell, hogy legyen. Annak előírása, hogy a 
környezeti hatásvizsgálatot akkreditált szakértők készítsék el és ellenőrizzék, nem javítja a 
környezeti hatásvizsgálat minőségét csupán az adminisztratív terheket és a költségeket növeli.

Módosítás 301
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés - a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
készítsék; vagy

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést műszaki 
szempontból felkészült szakértők 
készítsék; vagy

Or. nl

Módosítás 302
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
készítsék; vagy

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést műszaki 
szempontból felkészült szakértők 
készítsék; vagy

Or. fr

Módosítás 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
készítsék; vagy

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést műszaki 
szempontból felkészült szakértők 
készítsék, vagy

Or. en
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Módosítás 304
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
készítsék; vagy

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy 
a környezetvédelmi jelentést akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült független 
szakértők készítsék; vagy

Or. en

Módosítás 305
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság 
köteles biztosítani, hogy a 
környezetvédelmi jelentést akkreditált és 
műszaki szempontból felkészült szakértők 
és/vagy nemzeti szakértőkből álló 
bizottságok ellenőrizzék.

törölve

Or. en

Módosítás 306
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
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2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült szakértők és/vagy 
nemzeti szakértőkből álló bizottságok 
ellenőrizzék.

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést szakértő személyek és/vagy 
szakértő bizottságok ellenőrizzék.

Or. de

Indokolás

A környezetvédelmi jelentések teljességének és minőségének biztosítására, illetve javítására 
irányuló célt támogatni kell, ám ehhez nincs szükség szakértők 
akkreditálására/engedélyezésére. Ha a hatóságok és/vagy a projektgazdák rendelkeznek a 
szükséges szakértelemmel, ennek a kihasználását is lehetővé kell tenni.

Módosítás 307
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült szakértők és/vagy 
nemzeti szakértőkből álló bizottságok 
ellenőrizzék.

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést független és műszaki 
szempontból felkészült szakértők és/vagy 
nemzeti és ismert szakértőkből álló 
bizottságok ellenőrizzék.

Or. es

Módosítás 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült szakértők és/vagy 
nemzeti szakértőkből álló bizottságok 
ellenőrizzék.

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést műszaki szempontból felkészült 
szakértők ellenőrizzék.

Or. en

Módosítás 309
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült szakértők és/vagy 
nemzeti szakértőkből álló bizottságok 
ellenőrizzék.

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést felkészült szakértők és/vagy 
nemzeti szakértőkből álló bizottságok 
ellenőrizzék.

Or. de

Módosítás 310
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült szakértők és/vagy 
nemzeti szakértőkből álló bizottságok 
ellenőrizzék.

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést képesített és műszaki szempontból 
felkészült szakértők és/vagy nemzeti 
szakértőkből álló bizottságok ellenőrizzék.

Or. en

Módosítás 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült szakértők és/vagy 
nemzeti szakértőkből álló bizottságok 
ellenőrizzék.

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést műszaki szempontból felkészült 
szakértők és/vagy nemzeti szakértőkből 
álló bizottságok ellenőrizzék.

Or. en

Indokolás

A szakértők kiválasztásának – a hatóságokkal konzultálva és a rendelettel összhangban 
történő – meghatározása a projektgazda feladata kell, hogy legyen. Annak előírása, hogy a 
környezeti hatásvizsgálatot akkreditált szakértők készítsék el és ellenőrizzék, nem javítja a 
környezeti hatásvizsgálat minőségét csupán az adminisztratív terheket és a költségeket növeli.

Módosítás 312
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
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2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés - b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült szakértők és/vagy 
nemzeti szakértőkből álló bizottságok 
ellenőrizzék.

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést műszaki szempontból felkészült 
szakértők és/vagy nemzeti szakértőkből 
álló bizottságok ellenőrizzék.

Or. nl

Módosítás 313
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült szakértők és/vagy 
nemzeti szakértőkből álló bizottságok 
ellenőrizzék.

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést műszaki szempontból felkészült 
szakértők és/vagy nemzeti szakértőkből 
álló bizottságok ellenőrizzék.

Or. fr

Módosítás 314
Sandrine Bélier

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
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biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült szakértők és/vagy 
nemzeti szakértőkből álló bizottságok 
ellenőrizzék.

biztosítani, hogy a környezetvédelmi 
jelentést akkreditált és műszaki 
szempontból felkészült független szakértők 
és/vagy nemzeti szakértőkből álló 
bizottságok ellenőrizzék.

Or. en

Módosítás 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a hatáskörrel rendelkező hatóság 
biztosítja, hogy a projekt környezetvédelmi 
jelentését a környezetvédelmi hatóság 
ellenőrizze.

Or. pl


