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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη θέτουν ως προϋπόθεση 

για την παράλειψη αυτή τη χορήγηση 

άδειας από την αρμόδια εθνική αρχή. Η 

επιχείρηση ζητεί κάθε έτος νέα άδεια από 

την αρμόδια αρχή, η οποία λαμβάνει 

απόφαση επί τη βάσει νέας αξιολόγησης 

της κατάστασης. Όταν οι πληροφορίες 

που παραλείπονται δεν ευθυγραμμίζονται 

πλέον με την απαίτηση που ορίζεται στο 

εδάφιο 3α, γίνονται αμέσως δημόσια 

διαθέσιμες. Μετά το τέλος της περιόδου 

μη δημοσιοποίησης, η επιχείρηση οφείλει 

επίσης να γνωστοποιεί αναδρομικά, με τη 

μορφή αριθμητικού μέσου όρου, τις 

πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει 

του παρόντος άρθρου για τα προηγούμενα 

έτη που καλύπτονταν από την περίοδο μη 

δημοσιοποίησης. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εάν η Επιτροπή, μετά τη διενέργεια της 

αξιολόγησης των πληροφοριών που 

λαμβάνονται δυνάμει του εδαφίου 3γ,  

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 

απαίτηση που ορίζεται στο εδάφιο 3α δεν 

πληρούται, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση 

δημοσιοποιεί αμέσως τις πληροφορίες 

αυτές. Μετά το τέλος της περιόδου μη 

δημοσιοποίησης, η επιχείρηση οφείλει 

επίσης να γνωστοποιεί αναδρομικά, με τη 

μορφή αριθμητικού μέσου όρου, τις 

πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει 

του παρόντος άρθρου για τα προηγούμενα 

έτη που καλύπτονταν από την περίοδο μη 

δημοσιοποίησης. 
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