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A Házszabály 102. § (1) bekezdése alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemel t
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszer űsítéséről szóló 2006.
évi LIII. törvény módosításáról szóló T/5932. számú törvényjavaslathoz az Európai ügyek
bizottsága az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A Javaslat 1 . §-a a következőképpen változik :

„(1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006 . évi LIII. törvény (a továbbiakban : Ngtv .) 3 . §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(5) Az ügyintézési határidő

a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti el őzetes vizsgálati ,
környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, valamint a
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szól ó
kormányrendelet szerinti összevont eljárás esetén [harminc nap] az ott meghatározot t
határidő ,

b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásró l
szóló kormányrendelet szerinti összekapcsolt (környezeti hatásvizsgálati és egységes
környezethasználati engedélyezési) eljárás eseté[be]n szakaszonként [harminc-harminc nap ]
két-két hónap i

c) a közúti közlekedésről szóló 1988 . évi I. törvény szerinti, közlekedési hatósági
engedélyezési eljárások esetén harminc nap ,

d) a villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI . törvény szerinti villamosenergia-ipari
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások esetén harminc nap .



INDOKOLÁS

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottsága T/5932/5 . számon
benyújtott bizottsági módosító javaslatában négy további eljárásban 30 napos ügyintézés i
határidő bevezetését javasolta . A bizottsági módosító javaslatot részben támogatták az érintet t
ágazatokat képviselő minisztériumok, így jelen módosító javaslatban az eredeti négy eljárá s
közül kettő szerepel: a közúti közlekedésről szóló 1988 . évi I . törvény szerinti, közlekedési
hatósági engedélyezési eljárás és a villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvény
szerinti villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárás, amelyek ügyintézés i
határideje 30 napra csökken a javaslat szerint .

A bizottsági módosító javaslatban a villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvény
szerinti villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárás mellett, a villamo s
energiáról szóló törvény szerinti tanúsítási eljárásban is csökkent volna az ügyintézés i
határidőt, de a módosítására nincs lehetőség, mert a határozatot az Európai Bizottság
véleményének kikérésével kell meghozni a villamos energia határokon keresztül történ ő
kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és a 1228/2003/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérő l szóló 714/2009/EK rendelettel összhangban .

A módosítással a környezet védelmének általános szabályairól, valamint a természe t
védelméről szóló törvény szerinti eljárások is — két kivétellel — az Ngtv . hatálya alá kerülnek .
Az Ngtv. hatályos szabályozása szerint ezekre az eljárásokra jelenleg az Ngtv-ben elő írt
általános határidő — soron kívüli, de legfeljebb két hónapos ügyintézés — nem vonatkozik, az
eljárások lényegesen hosszabbak lehetnek .
A hatályos szabályozás szerint a határidők a következ ők szerint alakulnak :

- környezeti hatásvizsgálati eljárás : 3 hónap
- egységes környezethasználati eljárás : 3 hónap

összevont eljárás : 4 hónap
- összekapcsolt eljárás : 3+3 hónap .

A módosítás eredményeként a fenti környezetvédelmi eljárásokban az ügyintézési határid ő
legfeljebb két hónapra csökkennek .

Az előzetes vizsgálati eljárásban az ügyintézési határid ő jelenleg 45 nap, ha
közmeghallgatásra nincs szükség . Az 5. § a) pontja szerinti kivétel biztosítja azt, hogy ez a
rövidebb határidő megmaradjon a továbbiakban is, az eljárásoknak az Ngtv . hatálya alá
kerülésével ne emelkedjen 2 hónapra.

Az eljárások ügyintézési határidejének meghatározásánál figyelembe kell venni az unió s
szabályozást is . Az uniós szabályozás alapját — a környezeti hatásvizsgálatok tekintetében —
két irányelv jelenti : a környezetszennyezés integrált megelőzésérő l és csökkentéséről szóló
2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az egyes köz- és magánprojekte k
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU parlamenti és tanácsi
irányelv . Az irányelvekben megfogalmazott elvárás többek között az, hogy az érintet t
nyilvánosságot az eljárásba be kell vonni oly módon, hogy annak „ésszerű időkeret” álljon
rendelkezésére az információk megismerésére és a döntéshozatalban történő hatékony
részvételre.
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