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A KHV-szabályozás felülvizsgálata

2012 október az EU Bizottság javaslatot fogadott el a KHV-irányelv 
felülvizsgálatára.
Célok: az eljárás egyszerűsítése és az adminisztratív terhek csökkentése.
2012-ben a J&E jogi elemzést és jelentést készített a javaslathoz.
u a nyilvánosság KHV-eljárásban való részvételének kérdései, 
u a projektek felosztásának problémái (salami slicing), 
u az összetartozó/kapcsolódó tevékenységek értelmezése, 
u az alternatív forgatókönyvek értékelése, 
u az éghajlatváltozással kapcsolatos megfontolások a KHV-

eljárásokban, 
u a projektek kumulatív hatásainak értékelése.



KHV irányelv módosítása 
(2014/52/EU Irányelv)

u A környezetvédelmi vizsgálati eljárások egyszerűsítése (integrált eljárás, 
egyablakos eljárás)

u Ésszerű időkeretek
u A nyilvánosság részvételére vonatkozó egyértelmű követelmények 
u A KHV alkalmazási körének kiterjesztése új tényezőkre, pl. a lakosságra és az 

emberi egészségre, a biológiai sokféleségre, a földterületre. 
u Figyelembe kell venni más releváns értékelések rendelkezésre álló 

eredményeit.
u A projekt érzékenysége a súlyos balesetek és/vagy katasztrófák kockázatával 

szemben.
u Screening- új IIA melléklet, és a III. melléklet (a hatások jelentőségének 

meghatározására vonatkozó kritériumok) módosítása.



A KHV-dokumentáció tartalma 
Megalapozó információk figyelembe vétele 
A kumulatív hatások értékelése 
Az éghajlatváltozásra gyakorolt hatások
A tényezőkre gyakorolt valószínűsíthető jelentős hatások leírásának ki kell 
terjednie a projekt közvetlen hatásaira és minden közvetett, másodlagos, 
kumulatív, határokon átnyúló, rövid, közép- és hosszú távú, állandó és 
átmeneti, pozitív és negatív hatásaira. 
Intézkedések az azonosított jelentős káros hatások elkerülésére, 
megelőzésére, csökkentésére vagy - ha lehetséges - ellensúlyozására. 
A KHV-jelentés teljessége és minősége 
Hozzáértő szakértők
A KHV-jelentésnek naprakésznek kell lennie a határozat meghozatalakor. 
Szankciók 

KHV irányelv módosítása 
(2014/52/EU Irányelv)



J&E felmérés
Összehasonlító tanulmány a KHV-irányelv legutóbbi módosításainak hatásáról (pl. Ausztria, Bulgária,
Horvátország, Csehország, Magyarország, Horvátország).
Ø Nincs jelentős változás a nemzeti KHV-eljárásokban

- a fejlesztési engedélyezési eljárással integrált eljárás - AT
- egyablakos eljárás a KHV, a KHV és a WFD 4. cikkének (7) bekezdése, a terjedelmi követelmények, az
elutasítás indoklási kötelezettsége, a KHV-rendelkezések megsértésének szankciói - HU
Ø Pozitív hatás a KHV-eljárásokra
Nyilvános konzultáció

Art. 6. cikk (2), (5) és (7) bekezdés 6. cikk (2), (5) és (7) bek. 6(7)

Ø Pozitív és negatív hatás a nemzeti KHV-kra egyaránt
A KHV-jdokumentáció tartalma

IV. melléklet 5. pont e) alpontja - a hatások kumulációja más meglévő és/vagy jóváhagyott projektekkel
IV. melléklet 5. pont f) alpontja - a projekt éghajlatra gyakorolt hatása és a projekt éghajlatváltozással
szembenii kitettség

pl. a RDF égető üzemről szóló bírósági határozat
5. cikk (1) bekezdés, II.A. és IV. melléklet: - a további előírt információk a KHV-jelentésekben összességében
alacsonyabb részletezettséghez vezettek (AT).


