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Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik
legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
(/)
A jogszabály mai napon (2014.XI.25.) hatályos állapota
A

jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

132/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet
az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február
26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló,
Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 4. és 5. § tekintetében a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli:
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló,
Espooban, 1991. február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló,
Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának
elismerésére.
2. § A Kormány a Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.
3. § A Jegyzőkönyv hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„PROTOCOL ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TO THE
CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY
CONTEXT
The Parties to this Protocol,
Recognizing the importance of integrating environmental, including health, considerations into the preparation
and adoption of plans and programmes and, to the extent appropriate, policies and legislation,
Committing themselves to promoting sustainable development and therefore basing themselves on the conclusions
of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992), in particular
principles 4 and 10 of the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21, as well as the outcome
of the third Ministerial Conference on Environment and Health (London, 1999) and the World Summit on
Sustainable Development (Johannesburg, South Africa, 2002),
Bearing in mind the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, done at
Espoo, Finland, on 25 February 1991, and decision II/9 of its Parties at Sofia on 26 and 27 February 2001, in which it
was decided to prepare a legally binding protocol on strategic environmental assessment,
Recognizing that strategic environmental assessment should have an important role in the preparation and
adoption of plans, programmes, and, to the extent appropriate, policies and legislation, and that the wider application
of the principles of environmental impact assessment to plans, programmes, policies and legislation will further
strengthen the systematic analysis of their significant environmental effects,
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Acknowledging the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to
Justice in Environmental Matters, done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998, and taking note of the relevant
paragraphs of the Lucca Declaration, adopted at the first meeting of its Parties,
Conscious, therefore, of the importance of providing for public participation in strategic environmental
assessment,
Acknowledging the benefits to the health and well-being of present and future generations that will follow if the
need to protect and improve people’s health is taken into account as an integral part of strategic environmental
assessment, and recognizing the work led by the World Health Organization in this respect,
Mindful of the need for and importance of enhancing international cooperation in assessing the transboundary
environmental, including health, effects of proposed plans and programmes, and, to the extent appropriate, policies
and legislation,
Have agreed as follows:

Article 1
OBJECTIVE
The objective of this Protocol is to provide for a high level of protection of the environment, including health, by:
(a) Ensuring that environmental, including health, consideration are thoroughly taken into account in the
development of plans and programmes;
(b) Contributing to the consideration of environmental, including health, concerns in the preparation of policies
and legislation;
(c) Establishing clear, transparent and effective procedures for strategic environmental assessment;
(d) Providing for public participation in strategic environmental assessment; and
(e) Integrating by these means environmental, including health, concerns into measures and instruments designed
to further sustainable development.

Article 2
DEFINITIONS
For the purposes of this Protocol,
1. „Convention” means the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context.
2. „Party” means, unless the text indicates otherwise, a Contracting Party to this Protocol.
3. „Party of origin” means a Party or Parties to this Protocol within whose jurisdiction the preparation of a plan or
programme is envisaged.
4. „Affected Party” means a Party or Parties to this Protocol likely to be affected by the transboundary
environmental, including health, effects of a plan or programme.
5. „Plans and programmes” means plans and programmes and any modifications to them that are:
(a) Required by legislative, regulatory or administrative provisions; and
(b) Subject to preparation and/or adoption by an authority or prepared by an authority for adoption, through a
formal procedure, by a parliament or a government.
6. „Strategic environmental assessment” means the evaluation of the likely environmental, including health,
effects, which comprises the determination of the scope of an environmental report and its preparation, the carryingout of public participation and consultations, and the taking into account of the environmental report and the results
of the public participation and consultations in a plan or programme.
7. „Environmental, including health, effect” means any effect on the environment, including human health, flora,
fauna, biodiversity, soil, climate, air, water, landscape, natural sites, material assets, cultural heritage and the
interaction among these factors.
8. „The public” means one or more natural or legal persons and, in accordance with national legislation or
practice, their associations, organizations or groups.

Article 3
GENERAL PROVISIONS
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1. Each Party shall take the necessary legislative, regulatory and other appropriate measures to implement the
provisions of this Protocol within a clear, transparent framework.
2. Each Party shall endeavour to ensure that officials and authorities assist and provide guidance to the public in
matters covered by this Protocol.
3. Each Party shall provide for appropriate recognition of and support to associations, organizations or groups
promoting environmental, including health, protection in the context of this Protocol.
4. The provisions of this Protocol shall not affect the right of a Party to maintain or introduce additional measures
in relation to issues covered by this Protocol.
5. Each Party shall promote the objectives of this Protocol in relevant international decision-making processes and
within the framework of relevant international organizations.
6. Each Party shall ensure that persons exercising their rights in conformity with the provisions of this Protocol
shall not be penalized, persecuted or harassed in any way for their involvement. This provision shall not affect the
powers of national courts to award reasonable costs in judicial proceedings.
7. Within the scope of the relevant provisions of this Protocol, the public shall be able to exercise its rights without
discrimination as to citizenship, nationality or domicile and, in the case of a legal person, without discrimination as to
where it has its registered seat or an effective centre of its activities.

Article 4
FIELD OF APPLICATION CONCERNING PLANS AND PROGRAMMES
1. Each Party shall ensure that a strategic environmental assessment is carried out for plans and programmes
referred to in paragraphs 2, 3 and 4 which are likely to have significant environmental, including health, effects.
2. A strategic environmental assessment shall be carried out for plans and programmes which are prepared for
agriculture, forestry, fisheries, energy, industry including mining, transport, regional development, waste
management, water management, telecommunications, tourism, town and country planning or land use, and which
set the framework for future development consent for projects listed in annex I and any other project listed in annex
II that requires an environmental impact assessment under national legislation.
3. For plans and programmes other than those subject to paragraph 2 which set the framework for future
development consent of projects, a strategic environmental assessment shall be carried out where a Party so
determines according to article 5, paragraph 1.
4. For plans and programmes referred to in paragraph 2 which determine the use of small areas at local level and
for minor modifications to plans and programmes referred to in paragraph 2, a strategic environmental assessment
shall be carried out only where a Party so determines according to article 5, paragraph 1.
5. The following plans and programmes are not subject to this Protocol:
(a) Plans and programmes whose sole purpose is to serve national defence or civil emergencies;
(b) Financial or budget plans and programmes.

Article 5
SCREENING
1. Each Party shall determine whether plans and programmes referred to in article 4, paragraphs 3 and 4, are likely
to have significant environmental, including health, effects either through a case-by-case examination or by
specifying types of plans and programmes or by combining both approaches. For this purpose each Party shall in all
cases take into account the criteria set out in annex III.
2. Each Party shall ensure that the environmental and health authorities referred to in article 9, paragraph 1, are
consulted when applying the procedures referred to in paragraph 1 above.
3. To the extent appropriate, each Party shall endeavour to provide opportunities for the participation of the public
concerned in the screening of plans and programmes under this article.
4. Each Party shall ensure timely public availability of the conclusions pursuant to paragraph 1, including the
reasons for not requiring a strategic environmental assessment, whether by public notices or by other appropriate
means, such as electronic media.

Article 6

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000132.KOR&celpara=

2014.11.25.

132/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet - az országhatáron átterjedő környezeti hatások viz... Page 4 of 25

SCOPING
1. Each Party shall establish arrangements for the determination of the relevant information to be included in the
environmental report in accordance with article 7, paragraph 2.
2. Each Party shall ensure that the environmental and health authorities referred to in article 9, paragraph 1, are
consulted when determining the relevant information to be included in the environmental report.
3. To the extent appropriate, each Party shall endeavour to provide opportunities for the participation of the public
concerned when determining the relevant information to be included in the environmental report.

Article 7
ENVIRONMENTAL REPORT
1. For plans and programmes subject to strategic environmental assessment, each Party shall ensure that an
environmental report is prepared.
2. The environmental report shall, in accordance with the determination under article 6, identify, describe and
evaluate the likely significant environmental, including health, effects of implementing the plan or programme and its
reasonable alternatives. The report shall contain such information specified in annex IV as may reasonably be
required, taking into account:
(a) Current knowledge and methods of assessment;
(b) The contents and the level of detail of the plan or programme and its stage in the decision-making process;
(c) The interests of the public; and
(d) The information needs of the decision-making body.
3. Each Party shall ensure that environmental reports are of sufficient quality to meet the requirements of this
Protocol.

Article 8
PUBLIC PARTICIPATION
1. Each Party shall ensure early, timely and effective opportunities for public participation, when all options are
open, in the strategic environmental assessment of plans and programmes.
2. Each Party, using electronic media or other appropriate means, shall ensure the timely public availability of the
draft plan or programme and the environmental report.
3. Each Party shall ensure that the public concerned, including relevant non-governmental organizations, is
identified for the purposes of paragraphs 1 and 4.
4. Each Party shall ensure that the public referred to in paragraph 3 has the opportunity to express its opinion on
the draft plan or programme and the environmental report within a reasonable time frame.
5. Each Party shall ensure that the detailed arrangements for informing the public and consulting the public
concerned are determined and made publicly available. For this purpose, each Party shall take into account to the
extent appropriate the elements listed in annex V.

Article 9
CONSULTATION WITH ENVIRONMENTAL AND HEALTH AUTHORITIES
1. Each Party shall designate the authorities to be consulted which, by reason of their specific environmental or
health responsibilities, are likely to be concerned by the environmental, including health, effects of the
implementation of the plan or programme.
2. The draft plan or programme and the environmental report shall be made available to the authorities referred to
in paragraph 1.
3. Each Party shall ensure that the authorities referred to in paragraph 1 are given, in an early, timely and effective
manner, the opportunity to express their opinion on the draft plan or programme and the environmental report.
4. Each Party shall determine the detailed arrangements for informing and consulting the environmental and health
authorities referred to in paragraph 1.
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Article 10
TRANSBOUNDARY CONSULTATIONS
1. Where a Party of origin considers that the implementation of a plan or programme is likely to have significant
transboundary environmental, including health, effects or where a Party likely to be significantly affected so requests,
the Party of origin shall as early as possible before the adoption of the plan or programme notify the affected Party.
2. This notification shall contain, inter alia:
(a) The draft plan or programme and the environmental report including information on its possible transboundary
environmental, including health, effects; and
(b) Information regarding the decision-making procedure, including an indication of a reasonable time schedule
for the transmission of comments.
3. The affected Party shall, within the time specified in the notification, indicate to the Party of origin whether it
wishes to enter into consultations before the adoption of the plan or programme and, if it so indicates, the Parties
concerned shall enter into consultations concerning the likely transboundary environmental, including health, effects
of implementing the plan or programme and the measures envisaged to prevent, reduce or mitigate adverse effects.
4. Where such consultations take place, the Parties concerned shall agree on detailed arrangements to ensure that
the public concerned and the authorities referred to in article 9, paragraph 1, in the affected Party are informed and
given an opportunity to forward their opinion on the draft plan or programme and the environmental report within a
reasonable time frame.

Article 11
DECISION
1. Each Party shall ensure that when a plan or programme is adopted due account is taken of:
(a) The conclusions of the environmental report;
(b) The measures to prevent, reduce or mitigate the adverse effects identified in the environmental report; and
(c) The comments received in accordance with articles 8 to 10.
2. Each Party shall ensure that, when a plan or programme is adopted, the public, the authorities referred to in
article 9, paragraph 1, and the Parties consulted according to article 10 are informed, and that the plan or programme
is made available to them together with a statement summarizing how the environmental, including health,
considerations have been integrated into it, how the comments received in accordance with articles 8 to 10 have been
taken into account and the reasons for adopting it in the light of the reasonable alternatives considered.

Article 12
MONITORING
1. Each Party shall monitor the significant environmental, including health, effects of the implementation of the
plans and programmes, adopted under article 11 in order, inter alia, to identify, at an early stage, unforeseen adverse
effects and to be able to undertake appropriate remedial action.
2. The results of the monitoring undertaken shall be made available, in accordance with national legislation, to the
authorities referred to in article 9, paragraph 1, and to the public.

Article 13
POLICIES AND LEGISLATION
1. Each Party shall endeavour to ensure that environmental, including health, concerns are considered and
integrated to the extent appropriate in the preparation of its proposals for policies and legislation that are likely to
have significant effects on the environment, including health.
2. In applying paragraph 1, each Party shall consider the appropriate principles and elements of this Protocol.
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3. Each Party shall determine, where appropriate, the practical arrangements for the consideration and integration
of environmental, including health, concerns in accordance with paragraph 1, taking into account the need for
transparency in decision-making.
4. Each Party shall report to the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to
this Protocol on its application of this article.

Article 14
THE MEETING OF THE PARTIES TO THE CONVENTION SERVING AS THE
MEETING OF THE PARTIES TO THE PROTOCOL
1. The Meeting of the Parties to the Convention shall serve as the Meeting of the Parties to this Protocol. The first
meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall be convened not
later than one year after the date of entry into force of this Protocol, and in conjunction with a meeting of the Parties
to the Convention, if a meeting of the latter is scheduled within that period. Subsequent meetings of the Parties to the
Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall be held in conjunction with meetings of the
Parties to the Convention, unless otherwise decided by the Meeting of the Parties to the Convention serving as the
Meeting of the Parties to this Protocol.
2. Parties to the Convention which are not Parties to this Protocol may participate as observers in the proceedings
of any session of the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol.
When the Meeting of the Parties to the Convention serves as the Meeting of the Parties to this Protocol, decisions
under this Protocol shall be taken only by the Parties to this Protocol.
3. When the Meeting of the Parties to the Convention serves as the Meeting of the Parties to this Protocol, any
member of the Bureau of the Meeting of the Parties representing a Party to the Convention that is not, at that time, a
Party to this Protocol shall be replaced by another member to be elected by and from amongst the Parties to this
Protocol.
4. The Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall keep
under regular review the implementation of this Protocol and, for this purpose, shall:
(a) Review policies for and methodological approaches to strategic environmental assessment with a view to
further improving the procedures provided for under this Protocol;
(b) Exchange information regarding experience gained in strategic environmental assessment and in the
implementation of this Protocol;
(c) Seek, where appropriate, the services and cooperation of competent bodies having expertise pertinent to the
achievement of the purposes of this Protocol;
(d) Establish such subsidiary bodies as it considers necessary for the implementation of this Protocol;
(e) Where necessary, consider and adopt proposals for amendments to this Protocol; and
(f) Consider and undertake any additional action, including action to be carried out jointly under this Protocol and
the Convention, that may be required for the achievement of the purposes of this Protocol.
5. The rules of procedure of the Meeting of the Parties to the Convention shall be applied mutatis mutandis under
this Protocol, except as may otherwise be decided by consensus by the Meeting of the Parties serving as the Meeting
of the Parties to this Protocol.
6. At its first meeting, the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this
Protocol shall consider and adopt the modalities for applying the procedure for the review of compliance with the
Convention to this Protocol.
7. Each Party shall, at intervals to be determined by the Meeting of the Parties to the Convention serving as the
Meeting of the Parties to this Protocol, report to the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting
of the Parties to the Protocol on measures that it has taken to implement the Protocol.

Article 15
RELATIONSHIP TO OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS
The relevant provisions of this Protocol shall apply without prejudice to the UNECE Conventions on
Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context and on Access to Information, Public Participation in
Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters.
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Article 16
RIGHT TO VOTE
1. Except as provided for in paragraph 2 below, each Party to this Protocol shall have one vote.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to
vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Parties to this Protocol. Such
organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.

Article 17
SECRETARIAT
The secretariat established by article 13 of the Convention shall serve as the secretariat of this Protocol and article
13, paragraphs (a) to (c), of the Convention on the functions of the secretariat shall apply mutatis mutandis to this
Protocol.

Article 18
ANNEXES
The annexes to this Protocol shall constitute an integral part thereof.

Article 19
AMENDMENTS TO THE PROTOCOL
1. Any Party may propose amendments to this Protocol.
2. Subject to paragraph 3, the procedure for proposing, adopting and the entry into force of amendments to the
Convention laid down in paragraphs 2 to 5 of article 14 of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to
amendments to this Protocol.
3. For the purpose of this Protocol, the three fourths of the Parties required for an amendment to enter into force
for Parties having ratified, approved or accepted it, shall be calculated on the basis of the number of Parties at the
time of the adoption of the amendment.

Article 20
SETTLEMENT OF THE DISPUTES
The provisions on the settlement of disputes of article 15 of the Convention shall apply mutatis mutandis to this
Protocol.

Article 21
SIGNATURE
This Protocol shall be open for signature at Kiev (Ukraine) from 21 to 23 May 2003 and thereafter at United
Nations Headquarters in New York until 31 December 2003, by States members of the Economic Commission for
Europe as well as States having consultative status with the Economic Commission for Europe pursuant to
paragraphs 8 and 11 of Economic and Social Council resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional economic
integration organizations constituted by sovereign States members of the Economic Commission for Europe to which
their member States have transferred competence over matters governed by this Protocol, including the competence
to enter into treaties in respect of these matters.
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Article 22
DEPOSITARY
The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary of this Protocol.

Article 23
RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL AND ACCESSION
1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory States and regional economic
integration organizations referred to in article 21.
2. This Protocol shall be open for accession as from 1 January 2004 by the States and regional economic
integration organizations referred to in article 21.
3. Any other State, not referred to in paragraph 2 above, that is a Member of the United Nations may accede to the
Protocol upon approval by the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to the
Protocol.
4. Any regional economic integration organization referred to in article 21 which becomes a Party to this Protocol
without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Protocol. If one or
more of such an organization’s member States is a Party to this Protocol, the organization and its member States shall
decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Protocol. In such cases,
the organization and its member States shall not be entitled to exercise rights under this Protocol concurrently.
5. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the regional economic integration
organizations referred to in article 21 shall declare the extent of their competence with respect to the matters
governed by this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any relevant modification to the
extent of their competence.

Article 24
ENTRY INTO FORCE
1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the sixteenth instrument of
ratification, acceptance, approval or accession.
2. For the purposes of paragraph 1 above, any instrument deposited by a regional economic integration
organization referred to in article 21 shall not be counted as additional to those deposited by States members of such
an organization.
3. For each State or regional economic integration organization referred to in article 21 which ratifies, accepts or
approves this Protocol or accedes thereto after the deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or
organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
4. This Protocol shall apply to plans, programmes, policies and legislation for which the first formal preparatory
act is subsequent to the date on which this Protocol enters into force. Where the Party under whose jurisdiction the
preparation of a plan, programme, policy or legislation is envisaged is one for which paragraph 3 applies, this
Protocol shall apply to plans, programmes, policies and legislation for which the first formal preparatory act is
subsequent to the date on which this Protocol comes into force for that Party.

Article 25
WITHDRAWAL
At any time after four years from the date on which this Protocol has come into force with respect to a Party, that
Party may withdraw from the Protocol by giving written notification to the Depositary. Any such withdrawal shall
take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the Depositary. Any such withdrawal shall not affect the
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application of articles 5 to 9, 11 and 13 with respect to a strategic environmental assessment under this Protocol
which has already been started, or the application of article 10 with respect to a notification or request which has
already been made, before such withdrawal takes effect.

Article 26
AUTHENTIC TEXTS
The original of this Protocol, of which the English, French and Russian texts are equally authentic, shall be
deposited with the Secretary-General of the United Nations.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.
DONE at Kiev (Ukraine), this twenty-first day of May, two thousand and three.

ANNEXES
ANNEX I
List of projects as referred to in article 4, paragraph 2
1. Crude oil refineries (excluding undertakings manufacturing only lubricants from crude oil) and installations for
the gasification and liquefaction of 500 metric tons or more of coal or bituminous shale per day.
2. Thermal power stations and other combustion installations with a heat output of 300 megawatts or more and
nuclear power stations and other nuclear reactors (except research installations for the production and conversion of
fissionable and fertile materials, whose maximum power does not exceed 1 kilowatt continuous thermal load).
3. Installations solely designed for the production or enrichment of nuclear fuels, for the reprocessing of irradiated
nuclear fuels or for the storage, disposal and processing of radioactive waste.
4. Major installations for the initial smelting of cast-iron and steel and for the production of non-ferrous metals.
5. Installations for the extraction of asbestos and for the processing and transformation of asbestos and products
containing asbestos: for asbestos-cement products, with an annual production of more than 20,000 metric tons of
finished product; for friction material, with an annual production of more than 50 metric tons of finished product; and
for other asbestos utilization of more than 200 metric tons per year.
6. Integrated chemical installations.
7. Construction of motorways, express roads1 and lines for long-distance railway traffic and of airports2 with a
basic runway length of 2,100 metres or more.
8. Large-diameter oil and gas pipelines.
9. Trading ports and also inland waterways and ports for inland-waterway traffic which permit the passage of
vessels of over 1,350 metric tons.
10. Waste-disposal installations for the incineration, chemical treatment or landfill of toxic and dangerous wastes.
11. Large dams and reservoirs.
12. Groundwater abstraction activities in cases where the annual volume of water to be abstracted amounts to 10
million cubic metres or more.
13. Pulp and paper manufacturing of 200 air-dried metric tons or more per day.
14. Major mining, on-site extraction and processing of metal ores or coal.
15. Offshore hydrocarbon production.
16. Major storage facilities for petroleum, petrochemical and chemical products.
17. Deforestation of large areas.

ANNEX II
Any other projects referred to in article 4, paragraph 2
1. Projects for the restructuring of rural land holdings.
2. Projects for the use of uncultivated land or semi-natural areas for intensive agricultural purposes.
3. Water management projects for agriculture, including irrigation and land drainage projects.
4. Intensive livestock installations (including poultry).
5. Initial afforestation and deforestation for the purposes of conversion to another type of land use.
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6. Intensive fish farming.
7. Nuclear power stations and other nuclear reactors3 including the dismantling or decommissioning of such power
stations or reactors (except research installations for the production and conversion of fissionable and fertile materials
whose maximum power does not exceed 1 kilowatt continuous thermal load), as far as not included in annex I.
8. Construction of overhead electrical power lines with a voltage of 220 kilovolts or more and a length of 15
kilometres or more and other projects for the transmission of electrical energy by overhead cables.
9. Industrial installations for the production of electricity, steam and hot water.
10. Industrial installations for carrying gas, steam and hot water.
11. Surface storage of fossil fuels and natural gas.
12. Underground storage of combustible gases.
13. Industrial briquetting of coal and lignite.
14. Installations for hydroelectric energy production.
15. Installations for the harnessing of wind power for energy production (wind farms).
16. Installations, as far as not included in annex I, designed:
- For the production or enrichment of nuclear fuel;
- For the processing of irradiated nuclear fuel;
- For the final disposal of irradiated nuclear fuel;
- Solely for the final disposal of radioactive waste;
- Solely for the storage (planned for more than 10 years) of irradiated nuclear fuels in a different site than the
production site; or
- For the processing and storage of radioactive waste.
17. Quarries, open cast mining and peat extraction, as far as not included in annex I.
18. Underground mining, as far as not included in annex I.
19. Extraction of minerals by marine or fluvial dredging.
20. Deep drillings (in particular geothermal drilling, drilling for the storage of nuclear waste material, drilling for
water supplies), with the exception of drillings for investigating the stability of the soil.
21. Surface industrial installations for the extraction of coal, petroleum, natural gas and ores, as well as bituminous
shale.
22. Integrated works for the initial smelting of cast iron and steel, as far as not included in annex I.
23. Installations for the production of pig iron or steel (primary or secondary fusion) including continuous casting.
24. Installations for the processing of ferrous metals (hot-rolling mills, smitheries with hammers, application of
protective fused metal coats).
25. Ferrous metal foundries.
26. Installations for the production of non-ferrous crude metals from ore, concentrates or secondary raw materials
by metallurgical, chemical or electrolytic processes, as far as not included in annex I.
27. Installations for the smelting, including the alloyage, of non-ferrous metals excluding precious metals,
including recovered products (refining, foundry casting, etc.), as far as not included in annex I.
28. Installations for surface treatment of metals and plastic materials using an electrolytic or chemical process.
29. Manufacture and assembly of motor vehicles and manufacture of motor-vehicle engines.
30. Shipyards.
31. Installations for the construction and repair of aircraft.
32. Manufacture of railway equipment.
33. Swaging by explosives.
34. Installations for the roasting and sintering of metallic ores.
35. Coke ovens (dry coal distillation).
36. Installations for the manufacture of cement.
37. Installations for the manufacture of glass including glass fibre.
38. Installations for smelting mineral substances including the production of mineral fibres.
39. Manufacture of ceramic products by burning, in particular roofing tiles, bricks, refractory bricks, tiles,
stoneware or porcelain.
40. Installations for the production of chemicals or treatment of intermediate products, as far as not included in
annex I.
41. Production of pesticides and pharmaceutical products, paint and varnishes, elastomers and peroxides.
42. Installations for the storage of petroleum, petrochemical, or chemical products, as far as not included in annex
I.
43. Manufacture of vegetable and animal oils and fats.
44. Packing and canning of animal and vegetable products.
45. Manufacture of dairy products.
46. Brewing and malting.
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47. Confectionery and syrup manufacture.
48. Installations for the slaughter of animals.
49. Industrial starch manufacturing installations.
50. Fish meal and fish-oil factories.
51. Sugar factories.
52. Industrial plants for the production of pulp, paper and board, as far as not included in annex I.
53. Plants for the pre treatment or dyeing of fibres or textiles.
54. Plants for the tanning of hides and skins.
55. Cellulose-processing and production installations.
56. Manufacture and treatment of elastomer-based products.
57. Installations for the manufacture of artificial mineral fibres.
58. Installations for the recovery or destruction of explosive substances.
59. Installations for the production of asbestos and the manufacture of asbestos products, as far as not included in
annex I.
60. Knackers´ yards.
61. Test benches for engines, turbines or reactors.
62. Permanent racing and test tracks for motorized vehicles.
63. Pipelines for transport of gas or oil, as far as not included in annex I.
64. Pipelines for transport of chemicals with a diameter of more than 800 mm and a length of more than 40 km.
65. Construction of railways and intermodal transhipment facilities, and of intermodal terminals, as far as not
included in annex I.
66. Construction of tramways, elevated and underground railways, suspended lines or similar lines of a particular
type used exclusively or mainly for passenger transport.
67. Construction of roads, including realignment and/or widening of any existing road, as far as not included in
annex I.
68. Construction of harbours and port installations, including fishing harbours, as far as not included in annex I.
69. Construction of inland waterways and ports for inland-waterway traffic, as far as not included in annex I.
70. Trading ports, piers for loading and unloading connected to land and outside ports, as far as not included in
annex I.
71. Canalization and flood-relief works.
72. Construction of airports4 and airfields, as far as not included in annex I.
73. Waste-disposal installations (including landfill), as far as not included in annex I.
74. Installations for the incineration or chemical treatment of non-hazardous waste.
75. Storage of scrap iron, including scrap vehicles.
76. Sludge deposition sites.
77. Groundwater abstraction or artificial groundwater recharge, as far as not included in annex I.
78. Works for the transfer of water resources between river basins.
79. Waste-water treatment plants.
80. Dams and other installations designed for the holding-back or for the long-term or permanent storage of water,
as far as not included in annex I.
81. Coastal work to combat erosion and maritime works capable of altering the coast through the construction, for
example, of dykes, moles, jetties and other sea defence works, excluding the maintenance and reconstruction of such
works.
82. Installations of long-distance aqueducts.
83. Ski runs, ski lifts and cable cars and associated developments.
84. Marinas.
85. Holiday villages and hotel complexes outside urban areas and associated developments.
86. Permanent campsites and caravan sites.
87. Theme parks.
88. Industrial estate development projects.
89. Urban development projects, including the construction of shopping centres and car parks.
90. Reclamation of land from the sea.

ANNEX III
Criteria for determining of the likely significant environmental, including health, effects
referred to in article 5, paragraph 1
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1. The relevance of the plan or programme to the integration of environmental, including health, considerations in
particular with a view to promoting sustainable development.
2. The degree to which the plan or programme sets a framework for projects and other activities, either with regard
to location, nature, size and operating conditions or by allocating resources.
3. The degree to which the plan or programme influences other plans and programmes including those in a
hierarchy.
4. Environmental, including health, problems relevant to the plan or programme.
5. The nature of the environmental, including health, effects such as probability, duration, frequency, reversibility,
magnitude and extent (such as geographical area or size of population likely to be affected).
6. The risks to the environment, including health.
7. The transboundary nature of effects.
8. The degree to which the plan or programme will affect valuable or vulnerable areas including landscapes with a
recognized national or international protection status.

ANNEX IV
Information referred to in article 7, paragraph 2
1. The contents and the main objectives of the plan or programme and its link with other plans or programmes.
2. The relevant aspects of the current state of the environment, including health, and the likely evolution thereof
should the plan or programme not be implemented.
3. The characteristics of the environment, including health, in areas likely to be significantly affected.
4. The environmental, including health, problems which are relevant to the plan or programme.
5. The environmental, including health, objectives established at international, national and other levels which are
relevant to the plan or programme, and the ways in which these objectives and other environmental, including health,
considerations have been taken into account during its preparation.
6. The likely significant environmental, including health, effects5 as defined in article 2, paragraph 7.
7. Measures to prevent, reduce or mitigate any significant adverse effects on the environment, including health,
which may result from the implementation of the plan or programme.
8. An outline of the reasons for selecting the alternatives dealt with and a description of how the assessment was
undertaken including difficulties encountered in providing the information to be included such as technical
deficiencies or lack of knowledge.
9. Measures envisaged for monitoring environmental, including health, effects of the implementation of the plan
or programme.
10. The likely significant transboundary environmental, including health, effects.
11. A non-technical summary of the information provided.

ANNEX V
Information referred to in article 8, paragraph 5
1. The proposed plan or programme and its nature.
2. The authority responsible for its adoption.
3. The envisaged procedure, including:
(a) The commencement of the procedure;
(b) The opportunities for the public to participate;
(c) The time and venue of any envisaged public hearing;
(d) The authority from which relevant information can be obtained and where the relevant information has been
deposited for examination by the public;
(e) The authority to which comments or questions can be submitted and the time schedule for the transmittal of
comments or questions; and
(f) What environmental, including health, information relevant to the proposed plan or programme is available.
4. Whether the plan or programme is likely to be subject to a transboundary assessment procedure.
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AZ ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK VIZSGÁLATÁRÓL
SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ, A STRATÉGIAI KÖRNYEZETI
VIZSGÁLATRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV
E jegyzőkönyv részes felei,
Felismerve annak fontosságát, hogy a környezeti, ezen belül az egészséget érintő szempontok beépüljenek a
tervek és programok, és - a megfelelő mértékig - a szakpolitikák és a jogalkotás előkészítésébe és elfogadásába,
elkötelezve magukat a fenntartható fejlődés előmozdítása mellett, és így az ENSZ Környezet és Fejlődés
Konferenciája (Rio de Janeiro, Brazília, 1992.) következtetéseinek talaján állva, különösen a Riói Nyilatkozat a
Környezetről és a Fejlődésről 4. és 10. elvére és az Agenda 21 cselekvési programra hivatkozással, utalva továbbá a
harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999.) és a Fenntartható Fejlődés
Világkonferencia (Johannesburg, Dél-Afrikai Köztársaság, 2002.) eredményeire,
szem előtt tartva a finnországi Espooban 1991. február 25-én aláírt, az Országhatáron átterjedő környezeti hatások
vizsgálatáról szóló Egyezményt, valamint a részes felek által Szófiában 2001. február 26-án és 27-én elfogadott II/9.
számú döntést, amelynek értelmében jogilag kötelező erejű jegyzőkönyvet kell készíteni a stratégiai környezeti
vizsgálatról,
felismerve azt, hogy a stratégiai környezeti vizsgálatnak fontos szerepet kell játszania a tervek, programok, és - a
megfelelő mértékig - a szakpolitikák és a jogalkotás előkészítésében és elfogadásában, továbbá azt, hogy a környezeti
hatásvizsgálat elveinek a tervekre, programokra, szakpolitikákra és a jogalkotásra történő szélesebb körű alkalmazása
tovább erősíti azok jelentős környezeti hatásainak rendszerszemléletű vizsgálatát,
elismerve a dániai Aarhusban 1998. június 25-én kötött, a Környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog
biztosításáról szóló egyezményt, és tudomásul véve a részes felek első találkozóján elfogadott luccai nyilatkozat
vonatkozó rendelkezéseit,
annak tudatában ezáltal, hogy a stratégiai környezeti vizsgálatban fontos a társadalmi részvétel biztosítása,
elismerve azokat a ma és a jövő generációinak egészségét és életminőségét érintő előnyöket, amelyek az emberi
egészség megóvása és javítása szükségességének a stratégiai környezeti vizsgálatban való integrált
figyelembevételéből fakadnak, és elismerve az Egészségügyi Világszervezet által e tekintetben folytatott munkát,
annak tudatában, hogy a javasolt tervek, programok, és - a megfelelő mértékig - a szakpolitikák és a jogalkotás
országhatáron átterjedő környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatásainak vizsgálata szempontjából mennyire
szükséges és fontos a nemzetközi együttműködés fejlesztése,
a következőkben állapodtak meg:

1. cikk
Cél
E jegyzőkönyv célja, hogy a környezet, ezen belül az egészség magas szintű védelmét biztosítsa:
a) annak biztosítása révén, hogy a tervek és programok előkészítése során a környezeti, ezen belül az egészséget
érintő szempontok alapos megfontolásra kerüljenek;
b) a környezeti, ezen belül az egészséget érintő szempontoknak a szakpolitikák és a jogalkotás előkészítésében
történő figyelembevételéhez való hozzájárulás révén;
c) a stratégiai környezeti vizsgálatra vonatkozó egyértelmű, átlátható és hatékony eljárási szabályok megalkotása
révén;
d) a stratégiai környezeti vizsgálatban a társadalmi részvétel biztosítása révén; és
e) ezen lépéseken keresztül beépítve a környezeti, ezen belül az egészséget érintő szempontokat a fenntartható
fejlődés előmozdítását célzó intézkedésekbe és eszközökbe.

2. cikk
Fogalommeghatározások
E jegyzőkönyv alkalmazásában:
1. „Egyezmény”: az Országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló egyezmény.
2. „Fél”: hacsak a szöveg másképp nem jelzi, e jegyzőkönyv részes fele.
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3. „Kibocsátó fél”: e jegyzőkönyv azon részes fele vagy felei, amelyek joghatósága alatt egy terv vagy program
elkészítését előirányozták.
4. „Hatásviselő fél”: e jegyzőkönyv azon részes fele vagy felei, amelyekre egy terv vagy program országhatáron
átterjedő környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatása várhatóan befolyást fog gyakorolni.
5. „Tervek és programok”: azok a tervek és programok, vagy azok bármilyen módosítása, amelyeket:
a) törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés ír elő; és
b) hatóság készít elő és/vagy fogad el, illetve hatóság készít elő hivatalos eljárás keretében történő, parlament
vagy kormány általi elfogadásra.
6. „Stratégiai környezeti vizsgálat”: a lehetséges környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatások értékelése,
amely magában foglalja egy környezeti jelentés tárgyának meghatározását és annak elkészítését, a nyilvánosság
részvételének biztosítását és a konzultációk lefolytatását, valamint a környezeti jelentésnek és a nyilvánosság
részvételének folyamatából, illetve a konzultációkból származó eredményeknek egy tervben vagy programban való
figyelembevételét.
7. „Környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatás”: a környezetre - beleértve az emberi egészséget, a növényés állatvilágot, a biológiai sokféleséget, a talajt, az éghajlatot, a levegőt, a vizet, a tájat, a természeti területeket, az
anyagi javakat, a kulturális örökséget és ezen tényezők egymás közötti kölcsönhatását - gyakorolt bármilyen hatás.
8. „A nyilvánosság”: egy vagy több természetes vagy jogi személy, és - a nemzeti joggal vagy gyakorlattal
összhangban - ezek szövetségei, szervezetei vagy csoportjai.

3. cikk
Általános rendelkezések
1. E jegyzőkönyv rendelkezéseinek egyértelmű, átlátható keretben történő megvalósítása érdekében valamennyi
fél meghozza a szükséges jogi, szabályozásbeli és egyéb megfelelő intézkedéseket.
2. Valamennyi fél törekszik annak biztosítására, hogy a jegyzőkönyv által szabályozott kérdésekben a
tisztségviselők és a hatóságok nyújtsanak segítséget és útmutatást a nyilvánosságnak.
3. E jegyzőkönyv összefüggésében valamennyi fél gondoskodik a környezet, ezen belül az egészség védelmét
elősegítő szövetségek, szervezetek és csoportok megfelelő elismeréséről és támogatásáról.
4. E jegyzőkönyv rendelkezései nem befolyásolják a felek azon jogát, hogy a jegyzőkönyv által szabályozott
kérdésekben további intézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be.
5. Valamennyi fél elősegíti a jegyzőkönyv céljainak megvalósulását a vonatkozó nemzetközi döntéshozatali
folyamatokban, valamint a vonatkozó nemzetközi szervezetek keretein belül.
6. Valamennyi fél biztosítja, hogy a jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban jogaikat gyakorló személyeket ne
büntessék, ne üldözzék és semmilyen más módon ne zaklassák részvételük miatt. E rendelkezés nem vonatkozik a
nemzeti bíróságok azon hatáskörére, hogy a bírósági eljárásokban ésszerű költségviselési kötelezettséget állapítsanak
meg.
7. E jegyzőkönyv vonatkozó rendelkezéseinek keretein belül a nyilvánosság számára biztosítani kell, hogy jogait
állampolgárságra, nemzetiségre vagy lakóhelyre, illetve - jogi személyek esetén - bejegyzési helyükre és
tevékenységük tényleges központjára való tekintet nélkül gyakorolhassa.

4. cikk
A terveket és programokat érintő alkalmazási terület
1. Valamennyi fél biztosítja, hogy a 2., 3. és 4. bekezdésekben hivatkozott azon tervekre és programokra,
amelyeknek valószínűleg jelentős környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatásai lesznek, stratégiai környezeti
vizsgálatot végezzenek.
2. Stratégiai környezeti vizsgálatot kell végezni azon tervek és programok esetében, amelyek a mezőgazdaság, az
erdőgazdálkodás, a halászat, az energetika, az ipar (beleértve a bányászatot), a közlekedés, a területfejlesztés, a
hulladékgazdálkodás, a vízgazdálkodás, a távközlés, az idegenforgalom, a területrendezés vagy a földhasználat terén
készülnek, és amelyek az I. mellékletben felsorolt beruházások, illetve minden olyan, a II. mellékletben felsorolt
egyéb, a nemzeti jog alapján környezeti hatásvizsgálat-köteles beruházás esetében meghatározzák annak jövőbeni
engedélyezésének kereteit.
3. Azon egyéb tervekre és programokra, amelyek nem esnek a 2. bekezdés hatálya alá, és amelyek egyes
beruházások jövőbeni engedélyezésének kereteit határozzák meg, abban az esetben kell stratégiai környezeti
vizsgálatot végezni, amennyiben valamely részes fél az 5. cikk 1. bekezdése alapján ekként határoz.
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4. A 2. bekezdésben említett azon tervekre és programokra, amelyek kis területek helyi szintű használatát veszik
tervbe, továbbá a 2. bekezdésben említett tervek és programok kis mértékű módosításaira csak abban az esetben kell
stratégiai környezeti vizsgálatot végezni, amennyiben valamely részes fél az 5. cikk 1. bekezdése alapján ekként
határoz.
5. Az alábbi tervek és programok nem tartoznak ennek a jegyzőkönyvnek a hatálya alá:
a) A kizárólag honvédelmi vagy polgári védelmi célokat szolgáló tervek és programok;
b) A pénzügyi vagy költségvetési tervek és programok.

5. cikk
Kiválasztás
1. Valamennyi fél eseti vizsgálattal, a tervek és programok típusának meghatározásával, vagy e kétféle
megközelítés ötvözésével meghatározza, hogy a 4. cikk 3. és 4. bekezdésében említett terveknek és programoknak
valószínűleg lesz-e jelentős környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatása. Ebből a célból valamennyi fél minden
esetben figyelembe veszi a III. mellékletben meghatározott szempontokat.
2. Valamennyi fél gondoskodik arról, hogy a fenti 1. bekezdésben említett eljárás lefolytatásakor kikérjék a 9. cikk
1. bekezdésében említett környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok véleményét.
3. A megfelelő mértékig valamennyi fél törekszik arra, hogy az érintett nyilvánosság részvételi lehetőséget kapjon
a tervek és programok e cikkben említett előzetes vizsgálatában.
4. Valamennyi fél biztosítja, hogy az 1. bekezdés szerinti következtetések, beleértve azokat az okokat, amelyek
alapján nem írták elő stratégiai környezeti vizsgálat végzését, időben hozzáférhetőek legyenek a nyilvánosság
számára, akár közlemények útján, akár más egyéb megfelelő módon, például az elektronikus médián keresztül.

6. cikk
Tartalommeghatározás
1. Valamennyi fél gondoskodik a 7. cikk 2. bekezdésének megfelelően a környezeti jelentésbe foglalandó releváns
információk meghatározásával kapcsolatos intézkedésekről.
2. Valamennyi fél biztosítja, hogy a környezeti jelentésbe foglalandó releváns információk meghatározásakor
kikérjék a 9. cikk 1. bekezdésében említett környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok véleményét.
3. A megfelelő mértékig valamennyi fél törekszik arra, hogy az érintett nyilvánosság részvételi lehetőséget kapjon
a környezeti jelentésbe foglalandó releváns információk meghatározásában.

7. cikk
Környezeti jelentés
1. Valamennyi fél biztosítja, hogy a stratégiai környezeti vizsgálati kötelezettség alá eső tervekkel és
programokkal kapcsolatban környezeti jelentés készüljön.
2. A környezeti jelentés a 6. cikkben foglalt meghatározással összhangban azonosítja, leírja és értékeli egy terv
vagy program, illetve az ésszerű alternatívák megvalósításának valószínűleg jelentős környezeti, ezen belül az
egészséget érintő hatásait. A jelentés tartalmazza azokat a IV. mellékletben meghatározott információkat, amelyek
ésszerűen előírhatók, figyelembe véve:
a) a jelenlegi ismereteket és vizsgálati módszereket;
b) a terv vagy program tartalmát és részletességét, valamint a döntéshozatali folyamatban elfoglalt helyét;
c) a nyilvánosság érdekeit; és
d) a döntéshozó szerv rendelkezésére bocsátandó információk körét.
3. Valamennyi fél biztosítja, hogy e jegyzőkönyv követelményeinek teljesítése érdekében a környezeti jelentések
megfelelő minőségűek legyenek.

8. cikk
A nyilvánosság részvétele
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1. Valamennyi fél lehetőséget biztosít arra, hogy a nyilvánosság minél hamarabb, időben, hatékony módon, és
akkor, amikor az összes választási lehetőség még nyitott, vehessen részt a tervek és programok stratégiai környezeti
vizsgálatában.
2. Valamennyi fél, az elektronikus média vagy egyéb megfelelő eszközök felhasználásával, biztosítja, hogy a
tervek vagy programok tervezete, illetve a környezeti jelentések a nyilvánosság számára időben hozzáférhetőek
legyenek.
3. Valamennyi fél biztosítja, hogy az 1. és 4. bekezdés alkalmazása céljából meghatározza az érintettek körét,
beleértve a releváns nem-kormányzati szervezeteket is.
4. Valamennyi fél biztosítja, hogy a 3. bekezdésben említett nyilvánosság részére ésszerű határidővel lehetőséget
biztosít arra, hogy kifejthesse véleményét a terv vagy program tervezetéről és a környezeti jelentésről.
5. Valamennyi fél biztosítja, hogy a nyilvánosság tájékoztatására és az érintett nyilvánossággal történő
konzultációra részletes intézkedéseket határozzanak meg és azok nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek. Ebből a
célból valamennyi fél a megfelelő mértékben figyelembe veszi az V. mellékletben felsoroltakat.

9. cikk
Konzultáció a környezetvédelmi és egészségügyi hatóságokkal
1. Valamennyi fél kijelöli azokat a konzultációba bevonandó hatóságokat, amelyeket sajátos környezeti vagy
egészségügyi felelősségük folytán a terv vagy program megvalósításának környezeti, ezen belül az egészséget érintő
hatásai miatt valószínűleg érintettek.
2. A terv vagy program tervezetét és a környezeti jelentést az 1. bekezdésben említett hatóságok rendelkezésére
kell bocsátani.
3. Valamennyi fél lehetőséget biztosít arra, hogy az 1. bekezdésben említett hatóságok minél korábban, időben és
hatékony módon kifejthessék véleményüket a terv vagy program tervezetéről és a környezeti jelentésről.
4. Valamennyi fél részletes rendelkezéseket határoz meg az 1. bekezdésben említett környezetvédelmi és
egészségügyi hatóságok tájékoztatása és a velük való konzultáció tekintetében.

10. cikk
Nemzetközi konzultációk
1. Amennyiben egy kibocsátó fél úgy ítéli meg, hogy valamely terv vagy program megvalósítása valószínűleg
jelentős országhatáron átterjedő környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatást fog gyakorolni, illetve amennyiben
a valószínűleg jelentősen érintett felek egyike ezt kéri, a kibocsátó fél a terv vagy program elfogadását megelőző
lehető legkorábbi időpontban értesíti a hatásviselő felet.
2. Az értesítésnek többek között az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) A terv vagy program tervezetét és a környezeti jelentést, ezen belül az előbbiek lehetséges országhatáron
átterjedő környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatásaival kapcsolatos információkat; és
b) A döntéshozatali eljárással kapcsolatos információkat, ezen belül az észrevételek továbbításához rendelkezésre
álló ésszerű időtartamot.
3. A hatásviselő fél az értesítésben megjelölt határidőn belül jelzi a kibocsátó félnek, hogy a terv vagy program
elfogadása előtt kíván-e konzultációt folytatni, és amennyiben igen, akkor az érintett felek konzultációt kezdenek a
terv vagy program megvalósításának valószínűleg országhatáron átterjedő környezeti, ezen belül az egészséget érintő
hatásairól, illetve a kedvezőtlen hatások megelőzésére, csökkentésére vagy enyhítésére irányuló tervezett
intézkedésekről.
4. Abban az esetben, ha ilyen konzultációkra kerül sor, az érintett felek részletes intézkedésekben egyeznek meg
annak biztosítására, hogy a hatásviselő fél érintett nyilvánossága és a 9. cikk 1. bekezdésében említett hatóságai
tájékoztatásban részesüljenek és lehetőséget kapjanak arra, hogy ésszerű határidőn belül előterjeszthessék
véleményüket a terv vagy program tervezetéről és a környezeti jelentésről.

11. cikk
Döntés
1. Valamennyi fél biztosítja, hogy a tervek vagy programok elfogadásakor megfelelően figyelembe vegyék:
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a) a környezeti jelentés következtetéseit;
b) a környezeti jelentésben azonosított kedvezőtlen hatások megelőzésére, csökkentésére vagy enyhítésére
irányuló intézkedéseket; és
c) a 8. és 10. cikkek szerint kapott észrevételeket.
2. Valamennyi fél biztosítja, hogy amikor egy terv vagy program elfogadásra kerül, arról a nyilvánosságot, a 9.
cikk 1. bekezdésében említett hatóságokat és a 10. cikk alapján a konzultációba bevont feleket tájékoztatja, és hogy a
tervet vagy programot részükre hozzáférhetővé teszi azzal az állásfoglalással együtt, amely összefoglalja a
környezeti, ezen belül az egészséget érintő megfontolások beépítésének módját, azt, hogy a 8. és 10. cikkeknek
megfelelően kapott észrevételeket miként vették figyelembe, valamint a vizsgált ésszerű alternatívák ismeretében a
terv elfogadásának indokait.

12. cikk
Nyomon követés
1. Valamennyi fél nyomon követi a 11. cikk alapján elfogadott tervek és programok végrehajtásának jelentős
környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatásait, többek között azért, hogy korai stádiumban azonosíthassák az
előre nem látott kedvezőtlen hatásokat és megtehessék a megfelelő helyreigazító intézkedéseket.
2. A végrehajtott nyomon követés eredményeit a nemzeti joggal összhangban hozzáférhetővé kell tenni a 9. cikk
1. bekezdésében meghatározott hatóságok és a nyilvánosság számára.

13. cikk
Szakpolitikák és jogalkotás
1. Valamennyi fél törekszik annak biztosítására, hogy a környezeti, ezen belül az egészséget érintő szempontokat
a megfelelő mértékig megfontolják és beépítsék minden olyan szakpolitikai és jogalkotási javaslat elkészítésébe,
amelynek valószínűleg jelentős környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatása van.
2. Az 1. bekezdés alkalmazásakor valamennyi fél megfontolja e jegyzőkönyv megfelelő elveit és rendelkezéseit.
3. Amennyiben indokolt, valamennyi fél meghatározza a környezeti, ezen belül az egészséget érintő szempontok
megfontolásának és beépítésének gyakorlati teendőit az 1. bekezdéssel összhangban, figyelembe véve a
döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó követelményeket.
4. E cikk végrehajtásáról valamennyi fél jelentést tesz az egyezmény részes feleinek találkozójának, amely e
jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként is szolgál.

14. cikk
Az egyezmény részes feleinek találkozója, mint a jegyzőkönyv részes feleinek találkozója
1. Az egyezmény részes feleinek találkozója e jegyzőkönyv részes feleinek találkozójául is szolgál. Az egyezmény
részes feleinek találkozóját, mint a jegyzőkönyv részes feleinek találkozóját első alkalommal e jegyzőkönyv
hatálybalépésének időpontját követő egy éven belül kell megtartani, az egyezmény részes feleinek találkozójával
együtt, amennyiben ez utóbbira az említett időszak alatt kerül sor. Az egyezmény részes feleinek találkozója, mint a
jegyzőkönyv részes feleinek találkozója a továbbiakban együtt kerül megtartásra az egyezmény részes feleinek
találkozójával, kivéve ha az egyezmény részes feleinek találkozója, mint a jegyzőkönyv részes feleinek találkozója
másként határoz.
2. Az egyezmény azon részes felei, akik e jegyzőkönyvnek nem részes felei, megfigyelőként vehetnek részt az
egyezmény részes feleinek a jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló találkozójának bármely ülésén.
Amikor az egyezmény részes feleinek találkozója a jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgál, a
jegyzőkönyv hatálya alá tartozó döntéseket csak a jegyzőkönyv részes felei hozzák.
3. Amikor az egyezmény részes feleinek találkozója a jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgál, a
részes felek találkozója hivatalának bármely olyan tagja helyett, aki az egyezmény olyan részes felét képviseli, aki
ebben az időpontban nem részes fele e jegyzőkönyvnek, a jegyzőkönyv részes felei maguk közül egy másik tagot
választanak.
4. Az egyezmény részes feleinek találkozója, mint a jegyzőkönyv részes feleinek találkozója rendszeresen áttekinti
a jegyzőkönyv végrehajtását, és ebből a célból:
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a) a jegyzőkönyvben foglalt eljárások további javítása érdekében áttekinti a stratégiai környezeti vizsgálat elveit
és módszertani megközelítéseit;
b) információt cserél a stratégiai környezeti vizsgálat és a jegyzőkönyv végrehajtása során szerzett
tapasztalatokról;
c) indokolt esetben igénybe veszi a jegyzőkönyv céljainak megvalósítása szempontjából tapasztalattal rendelkező
kompetens nemzetközi testületek szolgáltatásait, és velük együttműködik;
d) amennyiben azt a jegyzőkönyv végrehajtásához szükségesnek ítéli, ilyen munkatestületeket hoz létre;
e) amennyiben szükséges, módosítási javaslatokat vizsgál meg és fogad el a jegyzőkönyvre vonatkozóan; és
f) megvizsgál és végrehajt minden olyan további lépést, beleértve a jegyzőkönyv és az egyezmény értelmében
közösen végrehajtandó lépéseket is, amely a jegyzőkönyv céljainak megvalósításához szükséges.
5. Az egyezmény részes felei találkozójának eljárási szabályait e jegyzőkönyvre is értelemszerűen alkalmazni kell,
kivéve, ha a jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló részes felek találkozója konszenzussal másként
nem határoz.
6. Az egyezmény részes feleinek találkozója, mint a jegyzőkönyv részes feleinek találkozója első ülése alkalmával
megvizsgálja és elfogadja azokat a szabályokat, amelyekkel az egyezmény betartásának felülvizsgálati eljárása e
jegyzőkönyvre alkalmazhatóvá válik.
7. Valamennyi fél az egyezmény részes feleinek a jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló
találkozója által meghatározott időszakonként jelentést tesz az egyezmény részes feleinek a jegyzőkönyv részes
feleinek találkozójaként szolgáló találkozójának azokról az intézkedésekről, amelyeket a jegyzőkönyv végrehajtása
érdekében tett.

15. cikk
Egyéb nemzetközi szerződésekkel való kapcsolat
E jegyzőkönyv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása nem érinti az Országhatáron átterjedő környezeti hatások
vizsgálatáról szóló, illetve a Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló ENSZ EGB
egyezmények hatályát.

16. cikk
Szavazati jog
1. Az e cikk 2. bekezdésében megállapított kivételtől eltekintve e jegyzőkönyv részes feleinek mindegyike egy
szavazattal rendelkezik.
2. A regionális gazdasági integrációs szervezetek - a hatáskörükbe tartozó ügyekben - szavazati jogukat azon
tagállamaik számával azonos számú szavazattal gyakorolják, ahányan e tagállamok közül e jegyzőkönyv részes felei.
E szervezetek nem gyakorolhatják szavazati jogukat, ha tagállamaik saját maguk élnek szavazati jogukkal, és ez
fordítva is érvényesül.

17. cikk
Titkárság
Az egyezmény 13. cikke által felállított titkárság egyben e jegyzőkönyv titkárságaként is szolgál, illetve az
egyezménynek a titkárság feladatait szabályozó 13. cikkének a)-c) bekezdéseit e jegyzőkönyvre is értelemszerűen
alkalmazni kell.

18. cikk
Mellékletek
E jegyzőkönyv mellékletei a jegyzőkönyv szerves részét képezik.
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19. cikk
A jegyzőkönyv módosítása
1. Bármely fél javasolhatja e jegyzőkönyv módosítását.
2. A 3. bekezdésre is figyelemmel, az egyezmény 14. cikkének 2-5. bekezdéseiben szereplő, az egyezmény
módosításainak előterjesztési, elfogadási és hatályba léptetési eljárására vonatkozó szabályokat e jegyzőkönyv
módosításaira is értelemszerűen alkalmazni kell.
3. E jegyzőkönyv alkalmazása szempontjából a felek háromnegyede, amely ahhoz szükséges, hogy egy módosítás
az azt ratifikáló, jóváhagyó vagy elfogadó felek számára hatályba lépjen, a feleknek a módosítás elfogadásának
időpontjában érvényes száma alapján kerül kiszámításra.

20. cikk
A vitás kérdések rendezése
Az egyezmény 15. cikkének a vitás kérdések rendezésére vonatkozó rendelkezéseit e jegyzőkönyvre is
értelemszerűen alkalmazni kell.

21. cikk
Aláírás
E jegyzőkönyv Kijevben (Ukrajna) 2003. május 21-től 23-ig, valamint ezt követően az Egyesült Nemzetek
székhelyén, New York-ban, 2003. december 31-ig áll nyitva aláírásra az Európai Gazdasági Bizottság tagországai,
továbbá a Gazdasági és Társadalmi Tanács 1947. március 28-i, 36. (IV.) számú határozatának 8. és 11. bekezdése
alapján az Európai Gazdasági Bizottságban konzultatív státusszal rendelkező államok, valamint az Európai
Gazdasági Bizottság szuverén tagországaiból álló olyan regionális gazdasági integrációs szervezetek számára,
amelyeket tagországaik az e jegyzőkönyvben foglalt kérdésekben illetékességgel ruházták fel, beleértve az
egyezménykötési kompetenciát is e kérdések vonatkozásában.

22. cikk
Letéteményes
E jegyzőkönyv letéteményese az Egyesült Nemzetek Főtitkára.

23. cikk
Ratifikáció, elfogadás, jóváhagyás és csatlakozás
1. E jegyzőkönyvet a 21. cikkben említett aláíró államok és regionális gazdasági integrációs szervezetek
ratifikálják, fogadják el vagy hagyják jóvá.
2. E jegyzőkönyvhöz a 21. cikkben említett államok és regionális gazdasági integrációs szervezetek 2004. január 1
-jétől csatlakozhatnak.
3. A 2. bekezdésben nem említett bármely más állam, amely tagja az Egyesült Nemzeteknek, szintén csatlakozhat
a jegyzőkönyvhöz az egyezmény részes feleinek a jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló találkozója
jóváhagyásával.
4. A 21. cikkben említett olyan regionális gazdasági integrációs szervezetekre, amelyek e jegyzőkönyvnek úgy
válnak részes feleivé, hogy egyik tagállamuk sem részes fele az egyezménynek, az e jegyzőkönyv értelmében
fennálló valamennyi kötelezettség kötelező érvénnyel bír. Olyan szervezetek esetében, amelyeknek egy vagy több
tagállama e jegyzőkönyv részes fele, az adott szervezet és annak tagállamai döntik el azt, hogy kinek milyen
felelőssége van az e jegyzőkönyv keretében fennálló kötelezettségeik teljesítésében. Ilyen esetekben az adott
szervezet és annak tagországai e jegyzőkönyv értelmében fennálló jogaikat párhuzamosan nem gyakorolhatják.
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5. A 21. cikkben említett regionális gazdasági integrációs szervezetek ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy
csatlakozási okiratukban nyilatkoznak arról, hogy az e jegyzőkönyv hatáskörébe tartozó kérdésekben milyen
mértékben rendelkeznek kompetenciával. E szervezetek a letéteményest a kompetenciájuk mértékében bekövetkező
bárminemű jelentős változásról is tájékoztatják.

24. cikk
Hatálybalépés
1. E jegyzőkönyv a tizenhatodik ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezése
utáni 90. napon lép hatályba.
2. E cikk 1. bekezdésének alkalmazása céljából egy, a 21. cikkben említett regionális gazdasági integrációs
szervezet által letétbe helyezett okirat nem számítható hozzá e szervezet tagállamai által letétbe helyezett okiratok
számához.
3. Minden olyan, a 21. cikkben említett állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet számára, amely e
jegyzőkönyvet a tizenhatodik ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezése után
ratifikálja, fogadja el, hagyja jóvá vagy csatlakozik hozzá, e jegyzőkönyv az illető állam vagy szervezet saját
ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezését követő 90. napon lép hatályba.
4. E jegyzőkönyv hatálya azokra a tervekre, programokra, szakpolitikákra és jogalkotásra terjed ki, amelyek első
hivatalos előkészítő intézkedésére e jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontja után kerül sor. Amennyiben arra a
félre, amelynek joghatósága alatt egy terv, program, szakpolitika vagy jogalkotás előkészítését előirányozták, a 3.
bekezdés alkalmazandó, e jegyzőkönyv hatálya azokra a tervekre, programokra, szakpolitikákra és jogalkotásra terjed
ki, amelyek első hivatalos előkészítő intézkedésére e jegyzőkönyvnek a szóban forgó félre vonatkozó
hatálybalépésének időpontja után kerül sor.

25. cikk
Visszalépés
Valamennyi fél e jegyzőkönyvnek a rá vonatkozó hatálybalépését követő négy év elteltével a letéteményesnek
eljuttatott írásbeli visszalépési nyilatkozattal e jegyzőkönyvtől bármikor visszaléphet. Minden ilyen visszalépés a
letéteményeshez eljuttatott nyilatkozat kézhezvételétől számított 90. nappal lép hatályba. Egyik ilyen visszalépés sem
érinti az 5-9., 11. és 13. cikkek alkalmazását az e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó olyan stratégiai környezeti
vizsgálatokra nézve, amelyek már megindultak, illetve e jegyzőkönyv 10. cikkének alkalmazását olyan értesítésre
vagy kérelemre nézve, amelyet a szóban forgó visszalépés hatálybalépése előtt terjesztettek elő.

26. cikk
Hiteles szövegek
E jegyzőkönyv eredeti példánya, amelynek az angol, a francia és az orosz nyelvű szövege egyaránt hiteles, az
Egyesült Nemzetek Főtitkáránál kerül letétbe helyezésre.
A FENTIEK HITELÉÜL az erre szabályszerűen feljogosított alulírottak ezt a jegyzőkönyvet aláírták.
KÉSZÜLT Kijevben (Ukrajna), a kettőezerharmadik év május havának huszonegyedik napján.

MELLÉKLETEK
I. MELLÉKLET
A 4. cikk 2. bekezdésében említett projektek jegyzéke
1. Nyersolaj finomítók (kivéve azon üzemeket, amelyek csupán kenőanyagokat gyártanak nyersolajból) és a
naponta 500 tonna vagy annál több szenet vagy bitumenpalát gázosító vagy cseppfolyósító létesítmények.
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2. Hőerőművek és más égetőművek 300 megawatt vagy annál nagyobb hőteljesítménnyel, valamint
atomerőművek és egyéb atomreaktorok (kivéve az olyan kutatási létesítményeket, amelyek hasadóképes és szaporító
anyagok termelésére, illetve átalakítására szolgálnak, és maximális teljesítményük nem haladja meg az 1 kilowatt
folyamatos hőterhelést).
3. Kizárólag nukleáris fűtőanyag termelésére vagy dúsítására, kiégett nukleáris fűtőanyag reprocesszálására vagy
radioaktív hulladék tárolására, elhelyezésére és feldolgozására szolgáló létesítmények.
4. Nyersvas és acél elsődleges olvasztására, valamint nemvas fémek termelésére szolgáló nagyobb létesítmények.
5. Azbeszt kinyerésére és azbeszt vagy azbeszttartalmú termékek feldolgozására és átalakítására szolgáló
létesítmények: azbesztcement termékek esetében az évente több mint 20 000 tonna készterméket előállító
létesítmények, súrlódó anyagok esetében az évente több mint 50 tonna készterméket előállító üzemek, más
azbesztfelhasználás esetében a 200 tonna/év fölötti azbesztfelhasználású létesítmények.
6. Komplex vegyiművek.
7. Autópályák, gyorsforgalmi utak6, távolsági vasúti pályák és legalább 2100 méter alaphosszúságú kifutópályával
rendelkező repülőterek7 építése.
8. Nagyátmérőjű olaj- és gázvezetékek.
9. Olyan kereskedelmi kikötők, valamint belvízi hajóutak és a belvízi hajóutak kikötői, amelyek lehetővé teszik
1350 tonna fölötti hajók áthaladását.
10. Hulladékártalmatlanító létesítmények mérgező és veszélyes hulladékok égetésére, kémiai kezelésére vagy
lerakására.
11. Nagy gátak és víztározók.
12. Felszín alatti vízkivételi tevékenységek azon esetekben, amikor a vízkitermelés éves mennyisége 10 millió
köbméter vagy annál több.
13. Cellulóz- és papírgyártás, napi 200 tonna vagy annál több légszáraz anyag termelésével.
14. Fémtartalmú ércek és szén nagyobb mértékű bányászata, helyszíni kitermelése és dúsítása.
15. Tengeri szénhidrogén termelés.
16. Kőolaj, petrokémiai és vegyi termékek tárolására szolgáló nagyobb létesítmények.
17. Erdőirtás nagy területeken.

II. MELLÉKLET
A 4. cikk 2. bekezdésében említett egyéb projektek
1. Birtokrendezési projektek.
2. Művelés alatt nem álló vagy félig természetes állapotú földterületek intenzív mezőgazdasági hasznosítását célzó
projektek.
3. Mezőgazdasági vízgazdálkodási projektek, beleértve az öntözést és a vízelvezetést.
4. Intenzív állattartásra (beleértve a baromfitartást) szolgáló létesítmények.
5. Erdő első telepítése és erdőirtás más földhasználatra történő áttérés céljából.
6. Intenzív haltenyésztés.
7. Az I. mellékletben nem szereplő atomerőművek és egyéb atomreaktorok8, (kivéve az olyan kutatási
létesítményeket, amelyek hasadóképes és szaporító anyagok termelésére, illetve átalakítására szolgálnak, és
maximális teljesítményük nem haladja meg az 1 kilowatt folyamatos hőterhelést) ideértve az ilyen erőművek és
reaktorok leszerelését és üzemen kívül helyezését is).
8. 220 kV vagy annál nagyobb feszültségű és legalább 15 km hosszú nagyfeszültségű villamos légvezetékek
építése, illetve légvezetékeken keresztül történő villamosenergia-szállításra irányuló egyéb projektek.
9. Villamosenergia, gőz és melegvíz előállítására szolgáló ipari létesítmények.
10. Gáz, gőz és melegvíz szállítására szolgáló ipari létesítmények.
11. Fosszilis tüzelőanyagok és földgáz felszíni tárolása.
12. Éghető gázok felszín alatti tárolása.
13. Szén és lignit ipari brikettezése.
14. Vízerőművek.
15. Energiatermelés céljából szélenergiát hasznosító létesítmények (szélerőműparkok).
16. Az I. mellékletben nem szereplő, alábbi célokra tervezett létesítmények:
- Nukleáris fűtőanyag termelése vagy dúsítása;
- Kiégett nukleáris fűtőanyag feldolgozása;
- Kiégett nukleáris fűtőanyag végleges elhelyezése;
- Kizárólag radioaktív hulladék végleges elhelyezése;
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- Kizárólag kiégett nukleáris fűtőanyagok (10 évnél hosszabb időre tervezett) termelési helytől eltérő helyen
történő tárolása; vagy
- Radioaktív hulladék feldolgozása és tárolása.
17. Kőbányák, külszíni bányák és tőzegkitermelés (az I. mellékletben nem szereplő projektek).
18. Mélyművelésű bányák (az I. mellékletben nem szereplő projektek).
19. Ásványi anyagok kitermelése tengeri vagy folyami kotrással.
20. Mélyfúrások (különösen a geotermikus fúrás, a nukleáris hulladék tárolásával összefüggő fúrás, a vízellátással
összefüggő fúrás), a talaj tömörségének vizsgálatára irányuló fúrások kivételével.
21. Felszíni ipari létesítmények szén, kőolaj, földgáz és ércek, valamint bitumenes pala kitermelésére.
22. Öntöttvas és acél olvasztására szolgáló integrált létesítmények (az I. mellékletben nem szereplő projektek).
23. Nyersvas vagy acél gyártására szolgáló létesítmények (elsődleges vagy másodlagos olvasztás) beleértve a
folyamatos öntést.
24. Vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmények (meleghengerművek, kovácsüzemek kalapácsokkal,
olvasztott fém védőbevonatok felhordása).
25. Vasfém-öntödék.
26. Kohászati, vegyi vagy elektrolitikus eljárással nemvas nyersfémek ércből, dúsított ércből vagy másodlagos
nyersanyagokból történő előállítására szolgáló létesítmények (az I. mellékletben nem szereplő projektek).
27. Olvasztásra szolgáló létesítmények, ideértve a nemvasfémek ötvözését és a visszanyert termékeket is
(finomítás, öntés stb.), kivéve a nemesfémeket (az I. mellékletben nem szereplő projektek).
28. Fémek és műanyagok felületi kezelésére elektrolitikus vagy vegyi eljárást alkalmazó létesítmények.
29. Gépjárművek gyártása és összeszerelése, valamint gépjárműmotorok gyártása.
30. Hajógyárak.
31. Légi járművek gyártására és javítására szolgáló létesítmények.
32. Vasúti berendezések gyártása.
33. Süllyesztékes kovácsolás robbanóanyaggal.
34. Fémércek pörkölésére és szinterelésére szolgáló létesítmények.
35. Kokszolókemencék (száraz szénlepárlás).
36. Cementgyártó létesítmények.
37. Üveggyártó létesítmények, ideértve az üvegszál gyártását.
38. Ásványi anyagok olvasztására szolgáló létesítmények, ideértve az ásványi szálak gyártását.
39. Égetéssel előállított kerámia termékek, különösen tetőcserép, tégla, tűzálló tégla, csempe, kőedény vagy
porcelán gyártása.
40. Vegyi anyagok előállítására vagy köztes vegyipari termékek kezelésére szolgáló létesítmények (az I.
mellékletben nem szereplő projektek).
41. Peszticidek és gyógyszeripari termékek, festékek és lakkok, elasztomerek és peroxidok gyártása.
42. Kőolaj, petrokémiai és vegyipari termékek tárolására szolgáló létesítmények (az I. mellékletben nem szereplő
projektek).
43. Növényi és állati olajok és zsírok gyártása.
44. Növényi és állati termékekből konzerv gyártása.
45. Tejtermékek gyártása.
46. Sörfőzés és malátagyártás.
47. Édesség- és szirupgyártás.
48. Vágóhidak.
49. Ipari keményítőgyártás.
50. Halliszt és halolaj gyártása.
51. Cukorgyárak.
52. Papírpép, papír- és kartongyártás ipari létesítményei (az I. mellékletben nem szereplő projektek).
53. Szálak és textilanyagok előkezelését vagy festését végző üzemek.
54. Bőr és irha cserzését végző létesítmények.
55. Cellulóz feldolgozására és gyártására szolgáló létesítmények.
56. Elasztomer alapú termékek gyártása és feldolgozása.
57. Mesterséges ásványi szálak előállítására szolgáló létesítmények.
58. A robbanó anyagok visszanyerésére vagy megsemmisítésére szolgáló létesítmények.
59. Azbeszt és azbeszt termékek gyártására szolgáló létesítmények (az I. mellékletben nem szereplő projektek).
60. Állatihulladék-ártalmatlanító létesítmények.
61. Próbapadok motorokhoz, turbinákhoz és reaktorokhoz.
62. Állandó verseny- és tesztpályák gépjárművek részére.
63. Gáz vagy kőolaj szállítására szolgáló vezetékek (az I. mellékletben nem szereplő projektek).
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64. Vegyi anyagok szállítására szolgáló vezetékek, amelyek átmérője meghaladja a 800 mm-t, hossza pedig a 40
km-t.
65. Vasútépítés és intermodális átrakodó állomások, és intermodális terminálok építése (az I. mellékletben nem
szereplő projektek).
66. Villamospályák, magas- vagy földalatti vasutak, függővasutak vagy hasonló különleges, kizárólag vagy
elsősorban személyszállításra használt vasutak építése.
67. Utak építése, ideértve a meglévő utak áthelyezését és/vagy kiszélesítését is (az I. mellékletben nem szereplő
projektek).
68. Kikötők és kikötői létesítmények építése, ideértve a halászkikötőket is (az I. mellékletben nem szereplő
projektek).
69. Belvízi hajóutak és a belvízi közlekedés kikötői (az I. mellékletben nem szereplő projektek).
70. Kereskedelmi kikötők, parthoz vagy előkikötőhöz kapcsolódó be- és kirakó kikötőhelyek (az I. mellékletben
nem szereplő projektek).
71. Folyócsatornázás és árvízvédelmi művek.
72. Repülőterek9 építése (az I. mellékletben nem szereplő projektek).
73. Hulladékártalmatlanító létesítmények, ideértve a hulladéklerakókat is (az I. mellékletben nem szereplő
projektek).
74. Nem veszélyes hulladékok égetésére vagy kémiai kezelésére szolgáló hulladékártalmatlanító létesítmények.
75. Ócskavastárolók, ideértve a járműroncsokat is.
76. Szennyvíziszap-lerakó telepek.
77. Felszín alatti vízkivétel és a felszín alatti vízbe való mesterséges víz-visszatáplálás (az I. mellékletben nem
szereplő projektek).
78. A folyók vízgyűjtői közötti, a vízkészletek átvezetését szolgáló létesítmények.
79. Szennyvíztisztító telepek.
80. Duzzasztógátak és víz visszatartására, illetve hosszú távú vagy állandó tározására tervezett más létesítmények
(az I. mellékletben nem szereplő projektek).
81. Erózió ellen védő tengerparti művek és a tengerben épült létesítmények, amelyek például védőgát, kikötőgát,
móló vagy más parti védelmi művek építése révén alkalmasak a tengerpart módosítására, kivéve az ilyen művek
fenntartását és helyreállítását.
82. Víztávvezetékek.
83. Sípályák, sífelvonók, drótkötélpályák és azok kiegészítő létesítményei.
84. Kishajókikötők.
85. A városi területeken kívül található üdülőtelepek, szállodakomplexumok és azok kiegészítő létesítményei.
86. Állandó kempingek és lakókocsiparkok.
87. Szabadidőparkok.
88. Ipari területek fejlesztésére vonatkozó projektek.
89. Városfejlesztési projektek, ideértve a bevásárlóközpontok építését és autóparkolók létesítését.
90. Földterület visszanyerése a tengertől.

III. MELLÉKLET
Az 5. cikk 1. bekezdésében szereplő, valószínűleg jelentős környezeti, ezen belül az
egészséget érintő hatások meghatározására szolgáló kritériumok
1. A terv vagy program jelentősége a környezettel, ezen belül az egészséggel kapcsolatos szempontok beillesztése
szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés elősegítésére.
2. A terv vagy program milyen mértékben szabja meg a projektek és egyéb tevékenységek kereteit, azok
helyszínére, jellegére, méretére és működési feltételeire való tekintettel, vagy az erőforrások igénybevétele szerint.
3. A terv vagy program milyen mértékben befolyásol egyéb terveket és programokat, beleértve a valamely tervvagy programhierarchián belülieket.
4. A terv vagy program szempontjából lényeges környezeti, ezen belül az egészséget érintő problémák.
5. A környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatások jellege: köztük azok valószínűsége, időtartama,
gyakorisága, visszafordíthatósága, nagyságrendje és mértéke (például azon földrajzi terület kiterjedése vagy a
népesség száma, amelyet a hatás várhatóan érinteni fog).
6. A környezetet, ezen belül az egészséget érintő kockázatok.
7. A hatások országhatárokon átnyúló jellege.
8. A terv vagy program milyen mértékben fogja befolyásolni az értékes vagy sérülékeny területeket, ideértve az
elismert nemzeti vagy nemzetközi védettséget élvező tájakat.
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IV. MELLÉKLET
A 7. cikk 2. bekezdésében említett információk
1. A terv vagy program tartalma, fő céljai, valamint egyéb tervekkel és programokkal való kapcsolata.
2. A környezet jelenlegi állapotának lényeges jellemzői, beleértve az egészséggel kapcsolatos szempontokat is, és
azok valószínűsíthető alakulása a terv vagy program megvalósulásának elmaradása esetén.
3. A valószínűleg jelentősen érintett területek környezeti jellemzői, beleértve az egészséggel kapcsolatos
szempontokat is.
4. A terv vagy program szempontjából lényeges környezeti, ezen belül az egészséget érintő problémák.
5. A terv vagy program szempontjából lényeges nemzetközi, nemzeti, illetve egyéb szinteken kitűzött környezeti,
ezen belül az egészséget érintő célok, és az, hogy a terv vagy program kidolgozása során miképpen vették figyelembe
ezeket, illetve egyéb környezeti, ezen belül az egészséget érintő szempontokat.
6. A valószínűleg jelentős környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatások10, a 7. cikk 2. bekezdésében
meghatározottak szerint.
7. A terv vagy program végrehajtása során a környezetre, ezen belül az egészségre gyakorolt jelentős kedvezőtlen
hatások megelőzését, csökkentését vagy enyhítését célzó tervezett intézkedések.
8. Azoknak az okoknak a felvázolása, amelyek miatt az adott megoldásokat választották, és a vizsgálat
elvégzésének leírása, beleértve a szükséges információk összeállítása során felmerült nehézségeket (pl. technikai
hiányosságok vagy az ismeretek hiánya).
9. A terv vagy program végrehajtása során a környezetre, ezen belül az egészségre gyakorolt hatások nyomon
követésére tervezett intézkedések.
10. A valószínűleg jelentős, országhatáron átterjedő környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatások.
11. A megadott információk nem technikai jellegű összefoglalása.

V. MELLÉKLET
A 8. cikk 5. bekezdésében említett információk
1. A javasolt terv vagy program, és annak jellege.
2. A terv vagy program elfogadásáért felelős hatóság.
3. A tervezett eljárás, ezen belül az alábbiak:
a) Az eljárás megkezdésének időpontja;
b) A nyilvánosság részvételi lehetőségei;
c) Adott esetben a várható közmeghallgatás időpontja és helye;
d) Azon hatóság, amelytől releváns információk beszerezhetők, illetve ahol azokat elhelyezték avégett, hogy a
nyilvánosság azokat megvizsgálhassa;
e) Azon hatóság, amelyhez megjegyzések vagy kérdések nyújthatók be, valamint a megjegyzések vagy kérdések
továbbítási ideje; és
f) A javasolt terv vagy program vonatkozásában rendelkezésre álló, a környezettel, ezen belül az egészséggel
kapcsolatos információk köre.
4. Az a tény, hogy a tervet vagy programot várhatóan alá kell-e vetni országhatáron átterjedő vizsgálatnak.”
4-5. §11
6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2-5. §, valamint a 7. § és a 8. § a Jegyzőkönyv 24. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.12
(3) A Jegyzőkönyv, a 2-5. §, valamint a 7. § és 8. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős
miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával
állapítja meg.13
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.
7. § Ez a rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt ENSZ EGB
egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében
történő jóváhagyásáról szóló, 2008. október 20-i 2008/871/EK tanácsi határozatnak való megfelelést szolgálja.
8. §14
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1
For the purposes of this Protocol: - „Motorway” means a road specially designed and built for motor traffic, which
does not serve properties bordering on it, and which: (a) Is provided, except at special points or temporarily, with
separate carriageways for the two directions of traffic, separated from each other by a dividing strip not intended for
traffic or, exceptionally, by other means; (b) Does not cross at level with any road, railway or tramway track, or
footpath; and (c) Is specially sign posted as a motorway. - „Express road” means a road reserved for motor traffic
accessible only from interchanges or controlled junctions and on which, in particular, stopping and parking are
prohibited on the running carriageway(s).
2

For the purposes of this Protocol, „airport” means an airport which complies with the definition in the 1944
Chicago Convention setting up the International Civil Aviation Organization (annex 14).
3

For the purposes of this Protocol, nuclear power stations and other nuclear reactors cease to be such an installation
when all nuclear fuel and other radioactively contaminated elements have been removed permanently from the
installation site.
4
For the purposes of this Protocol, „airport” means an airport which complies with the definition in the 1944
Chicago Convention setting up the International Civil Aviation Organization (annex 14).
5

These effects should include secondary, cumulative, synergistic, short-, medium- and long-term, permanent and
temporary, positive and negative effects.
6

E jegyzőkönyv alkalmazásában: - Az „autópálya” kifejezetten gépjárművek számára tervezett és épített közút, amely
nem a közút mentén elhelyezkedő ingatlanokat szolgálja ki, és amely: a) egyes pontoktól, illetve időleges helyzetektől
eltekintve a két forgalmi irány számára külön forgalmi sávokkal rendelkezik, amelyeket elválasztósáv vagy kivételes
esetben egyéb eszköz határol el egymástól, b) szintben nem keresztez semmiféle utat, vasúti vagy villamosvágányt vagy
gyalogutat, és c) kifejezetten autópályaként van jelölve. - A „gyorsforgalmi út” gépjárművek számára fenntartott
olyan út, amelyre csak bizonyos pontokon vagy szabályos kereszteződésekben lehet ráhajtani, és amelynek a forgalmi
sávján (sávjain) megállni és várakozni tilos.

7

E jegyzőkönyv alkalmazásában a „repülőtér” olyan repülőtér, amely megfelel az 1944-ben megkötött, a Nemzetközi
Polgári Repülési Szervezetet létrehozó Chicagói Egyezményben (a 14. mellékletben) szereplő meghatározásnak.
8

E jegyzőkönyv alkalmazásában az atomerőművek és egyéb nukleáris reaktorok attól kezdve nem minősülnek ilyen
létesítménynek, hogy a nukleáris fűtőanyag és egyéb radioaktívan szennyezett elemek teljes mennyiségét véglegesen
eltávolították a létesítmény helyszínéről.

9

E jegyzőkönyv alkalmazásában a „repülőtér” olyan repülőtér, amely megfelel az 1944-ben megkötött, a Nemzetközi
Polgári Repülési Szervezetet létrehozó Chicagói Egyezményben (a 14. mellékletben) szereplő meghatározásnak.
10

Ezek lehetnek másodlagos, halmozott, szinergiát eredményező, rövid, közép- és hosszú távú, végleges vagy
átmeneti, illetve pozitív vagy negatív hatások.

11

Hatályon kívül helyezte: ugyane rendelet 8. § (1). Hatálytalan: 2011. II. 25-től.

12

Hatályba lép 2011. II. 24-én a 2/2011. (I. 14.) KüM határozat alapján.

13

Lásd: 2/2011. (I. 14.) KüM határozat.

14

Hatályon kívül helyezte: ugyane rendelet 8. § (2). Hatálytalan: 2011. II. 26-tól.
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