Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének
beépítése a környezeti hatásvizsgálat
jogrendszerébe

Környezeti hatásvizsgálat
Jogszabályi háttér
Közösségi jogszabályok
• az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak
vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv
• az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak
vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló 2014/52/EU
európai parlamenti és a tanácsi irányelv
Nemzeti szabályozás

• a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
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Környezeti hatásvizsgálat
Jogszabályi háttér
• a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény (Kvt.)
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
• a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.
Rendelet
• a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi
szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
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Közösségi szabályozás I.
2011/92/EU irányelv 3. cikke:
„A környezeti hatásvizsgálat minden egyedi esetre vonatkozóan, a 4–
12. cikkel összhangban, megfelelő módon azonosítja, leírja és értékeli
az egyes projektek közvetlen és közvetett hatásait a következő
tényezőkre:
a) emberek, állat- és növényvilág;

b) talaj, víz, levegő, éghajlat és táj;
c) anyagi javak és kulturális örökség;
d) az (a), (b) és (c) pontban említett tényezők közötti kölcsönhatás.”
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Közösségi szabályozás II.
2014/52/EU irányelv szerint módosított 3 cikk:
„A környezeti hatásvizsgálat keretében minden egyedi esetre
vonatkozóan megfelelő módon azonosítani kell, le kell írni és
értékelni kell az egyes projektek jelentős mértékű közvetlen és
közvetett hatásait a következő tényezőkre:
a) a lakosságra és az emberi egészségre;
b) a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a 92/43/EGK
irányelv és a 2009/147/EK irányelv alapján védett fajokra és
élőhelyekre;
c) a földterületre, a talajra, a vizekre, a levegőre és az éghajlatra;
d) az anyagi javakra, a kulturális örökségre és a tájra;
e) az a)–d) pontban felsorolt tényezők közötti kölcsönhatásokra.”
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Hazai szabályozás I.
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés:
„A környezeti hatásvizsgálati eljárás kiterjed a környezeti hatásvizsgálatköteles tevékenységnek
a) az élővilágra, a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a védett
természeti területekre és értékekre, valamint a Natura 2000 területekre,
b) a tájra,
c) a földre, a levegőre, a vízre,
d) az éghajlatra,
e) az épített környezetre és a kulturális örökség elemeire,
f) a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt
hatásainak
az ügyek egyedi sajátosságainak figyelembevételével történő
meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján történő
engedélyezhetőségére.”
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Hazai szabályozás II.
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklet 4. pont
A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményei
„A várható környezeti hatások becslése és értékelése
a) a bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az érintett környezeti elemek és
rendszerek szerint, különösen az alábbi tényezők figyelembevételével:
ac) az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-, természet- vagy
tájvédelmi funkcióinak megváltozása,
ad) a településkarakter (településkép, településszerkezet) megváltozása,
ae) tájkép, tájhasználat, tájszerkezet, tájjelleg megváltozása,
af) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti és épített
környezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tájjelleget meghatározó tájelemek ritkasága,
pótolhatósága,
ag) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti erőforrások
pótolhatósága,”
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Köszönöm a figyelmet!
Pomozi Virág Hoa Binh
környezeti hatásvizsgálati referens

