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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που έχουν 
επέλθει σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και την απλοποίηση στην οδηγία περί προστασίας των 
ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (οδηγία 2010/63/ΕΚ) και ιδίως για 
τη δημιουργία βάσης στατιστικών δεδομένων ανοικτής πρόσβασης και με δυνατότητα 
αναζήτησης. Αυτή η βάση δεδομένων θα επιτρέπει μια πολύ πιο τακτική παρακολούθηση της 
χρήσης ζώων για επιστημονικούς σκοπούς και θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό 
οδυνηρότητας για τα ζώα και σχετικά με τα είδη που χρησιμοποιούνται, ιδίως εάν πρόκειται 
για μη ανθρώπινα πρωτεύοντα. Βεβαίως, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να υποβάλλει 
έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να παρουσιάζεται μια συνολική 
άποψη και μια ερμηνεία των ανεπεξέργαστων στατιστικών στοιχείων της βάσης δεδομένων. 
Επιπλέον, όπως τονιζόταν στην έκθεση της  Επιτροπής για το 2017, δεδομένου ότι η 
τρέχουσα επανεξέταση πραγματοποιείται σε πρώιμο στάδιο της εφαρμογής της οδηγίας, θα 
πρέπει να παρουσιάζεται ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί στόχοι. Αυτά 
τα ίδια συμπεράσματα, άλλωστε, περιέχουν αναφορές σε ορισμένα σημεία που πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών τροποποιήσεων. Για τους λόγους αυτούς, ο συντάκτης 
εκτιμά απαραίτητη τη διατήρηση του άρθρου περί επανεξέτασης της οδηγίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση για
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την ευθυγράμμιση των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον 
τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής και 
την τροποποίηση των οδηγιών 
86/278/ΕΟΚ, 2002/49/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 
2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 2010/63/ΕΕ, 
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και 
(ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) αριθ. 

Πρόταση για
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την ευθυγράμμιση των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στο 
πεδίο της σχετικής με το περιβάλλον 
νομοθεσίας και την τροποποίηση των 
οδηγιών 86/278/ΕΟΚ, 2002/49/ΕΚ, 
2004/35/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 
2010/63/ΕΕ, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
166/2006 και (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) 
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2173/2005 του Συμβουλίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του τίτλου, ώστε να φαίνεται ότι δεν είναι όλες οι νομικές πράξεις που 
παρατίθενται εδώ περιβαλλοντική νομοθεσία αυτή καθαυτή.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη για 
ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή και 
τη συμμόρφωση, θα πρέπει να εισαχθούν 
τροποποιήσεις αρκετών νομοθετικών 
πράξεων στον τομέα του περιβάλλοντος, 
οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα 
αποτελέσματα της έκθεσης της Επιτροπής 
σχετικά με τις δράσεις για τον 
εξορθολογισμό της διαδικασίας υποβολής 
περιβαλλοντικών εκθέσεων45 και του 
συναφούς ελέγχου καταλληλότητας46.

(1) Για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη για 
ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή και 
τη συμμόρφωση, θα πρέπει να εισαχθούν 
τροποποιήσεις αρκετών νομοθετικών 
πράξεων σχετικών με το περιβάλλον, οι 
οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα 
αποτελέσματα της έκθεσης της Επιτροπής 
σχετικά με τις δράσεις για τον 
εξορθολογισμό της διαδικασίας υποβολής 
περιβαλλοντικών εκθέσεων45 και του 
συναφούς ελέγχου καταλληλότητας46.

_________________ _________________

45 COM(2017) 312. 45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230. 46 SWD(2017) 230.

Αιτιολόγηση

Στην ίδια κατεύθυνση με την τροπολογία στον τίτλο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η προσβασιμότητα στα δεδομένα 
θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η διοικητική 

(2) Η προσβασιμότητα στα δεδομένα
θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η διοικητική 
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επιβάρυνση σε όλες τις οντότητες 
παραμένει όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένη. Απαιτείται ενεργός διάδοση 
σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις οδηγίες 
2003/4/ΕΚ47 και 2007/2/ΕΚ48 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τους εκτελεστικούς 
κανόνες τους, ώστε να εξασφαλίζονται οι 
κατάλληλες υποδομές για την πρόσβαση 
του κοινού, την υποβολή εκθέσεων και την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων 
αρχών.

επιβάρυνση σε όλες τις οντότητες 
παραμένει όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένη, ιδίως σε μη κρατικές 
οντότητες, όπως οι ΜΜΕ. Απαιτείται 
ενεργός διάδοση σε εθνικό επίπεδο 
σύμφωνα με τις οδηγίες 2003/4/ΕΚ47 και 
2007/2/ΕΚ48 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
τους εκτελεστικούς κανόνες τους, ώστε να 
εξασφαλίζονται οι κατάλληλες υποδομές 
για την πρόσβαση του κοινού, την 
υποβολή εκθέσεων και την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ δημόσιων αρχών.

_________________ _________________

47 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση 
του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες και για την κατάργηση της 
οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 41, 14.2.2003, σ. 26).

47 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση 
του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες και για την κατάργηση της 
οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 41, 14.2.2003, σ. 26).

48 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία 
υποδομής χωρικών πληροφοριών στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 
108, 25.4.2007, σ. 1).

48 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία 
υποδομής χωρικών πληροφοριών στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 
108, 25.4.2007, σ. 1).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα δεδομένα που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη είναι απαραίτητα ώστε η 
Επιτροπή να παρακολουθεί, να 
επανεξετάζει και να αξιολογεί τις επιδόσεις 
της νομοθεσίας σε σχέση με τους στόχους 
που επιδιώκει, προκειμένου να 
επικαιροποιεί τυχόν μελλοντική 
αξιολόγηση της νομοθεσίας, σύμφωνα με 
την παράγραφο 22 της διοργανικής 
συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 201649, 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(3) Τα δεδομένα που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη είναι απαραίτητα ώστε η 
Επιτροπή να παρακολουθεί, να 
επανεξετάζει και να αξιολογεί τις επιδόσεις 
της νομοθεσίας σε σχέση με τους στόχους 
που επιδιώκει, προκειμένου να 
επικαιροποιεί τυχόν μελλοντική 
αξιολόγηση της νομοθεσίας, σύμφωνα με 
την παράγραφο 22 της διοργανικής 
συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 201649, 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου. Είναι 
σκόπιμο να προστεθούν διατάξεις σε 
αρκετές νομοθετικές πράξεις στον τομέα 
του περιβάλλοντος, με σκοπό τη 
μελλοντική αξιολόγησή τους, βάσει των 
δεδομένων που συλλέγονται κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής, τα οποία 
συμπληρώνονται ενδεχομένως από 
επιπρόσθετα επιστημονικά, αναλυτικά 
δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζονται 
σχετικά δεδομένα που θα επιτρέπουν την 
καλύτερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας, 
της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, 
της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας 
της ενωσιακής νομοθεσίας για την ΕΕ, εξ 
ου και η ανάγκη να διασφαλιστούν οι 
κατάλληλοι μηχανισμοί υποβολής 
εκθέσεων που μπορούν επίσης να 
χρησιμεύσουν ως δείκτες προς τον σκοπό 
αυτό.

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου. Είναι 
σκόπιμο να προστεθούν διατάξεις σε 
αρκετές νομοθετικές πράξεις στον τομέα 
του περιβάλλοντος, με σκοπό τη 
μελλοντική αξιολόγησή τους, βάσει των 
δεδομένων που συλλέγονται κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής, τα οποία 
συμπληρώνονται ενδεχομένως από 
επιπρόσθετα επιστημονικά, αναλυτικά 
δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζονται 
σχετικά δεδομένα που θα επιτρέπουν την 
καλύτερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας, 
της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, 
της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας 
της ενωσιακής νομοθεσίας για την ΕΕ, εξ 
ου και η ανάγκη να διασφαλιστούν οι 
κατάλληλοι μηχανισμοί υποβολής 
εκθέσεων που μπορούν επίσης να 
χρησιμεύσουν ως δείκτες προς τον σκοπό 
αυτόν τόσο για τους υπευθύνους λήψης 
αποφάσεων όσο και για το ευρύ κοινό.

_________________ _________________

49 ΕΕ L 123, 12.5.2016, σ. 1. 49 ΕΕ L 123, 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η τροποποίηση των υποχρεώσεων 
υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 43, 54 και 57 της οδηγίας 
2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι 
απαραίτητη56. Αυτές οι διατάξεις 
περιλαμβάνουν, με σκοπό τη βελτίωση της 
διαφάνειας και τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης, τη δημιουργία κεντρικής, 
ανοικτής πρόσβασης, με δυνατότητα 
αναζήτησης βάσης δεδομένων για μη 
τεχνικές περιλήψεις έργων και σχετικές εκ 
των υστέρων αξιολογήσεις, την ανάθεση 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην 
Επιτροπή για τη θέσπιση κοινού 

(9) Η τροποποίηση των υποχρεώσεων 
υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 43, 54, 57 και 58 της οδηγίας 
2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι 
απαραίτητη56. Αυτές οι διατάξεις 
περιλαμβάνουν, με σκοπό τη βελτίωση της 
διαφάνειας και τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης, τη δημιουργία κεντρικής, 
ανοικτής πρόσβασης, με δυνατότητα 
αναζήτησης βάσης δεδομένων για μη 
τεχνικές περιλήψεις έργων και σχετικές εκ 
των υστέρων αξιολογήσεις, την ανάθεση 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην 
Επιτροπή για τη θέσπιση κοινού 
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μορφότυπου για την υποβολή μη τεχνικών 
περιλήψεων έργων και σχετικών εκ των 
υστέρων αξιολογήσεων, την ενημέρωση 
σχετικά με την εφαρμογή και την 
αντικατάσταση της υποβολής από την 
Επιτροπή στατιστικών στοιχείων ανά 
τριετία με την απαίτηση για δημιουργία 
δυναμικής κεντρικής βάσης δεδομένων την 
οποία φιλοξενεί η Επιτροπή και την 
παροχή πληροφοριών ετησίως.

μορφότυπου για την υποβολή μη τεχνικών 
περιλήψεων έργων και σχετικών εκ των 
υστέρων αξιολογήσεων, την ενημέρωση 
σχετικά με την εφαρμογή και την 
αντικατάσταση της υποβολής από την 
Επιτροπή στατιστικών στοιχείων ανά 
τριετία με την απαίτηση για δημιουργία 
δυναμικής κεντρικής βάσης δεδομένων την 
οποία φιλοξενεί η Επιτροπή και την 
παροχή πληροφοριών ετησίως. Σύμφωνα 
με το άρθρο 58 της οδηγίας 2010/63/ΕΕ 
περί προστασίας των ζώων που 
χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς 
σκοπούς56a, η ρήτρα αναθεώρησης πρέπει 
να επανεξεταστεί ενόψει μιας μελλοντικής 
αναθεώρησης μετά τη δημοσίευση της 
έκθεσης της Επιτροπής.

__________________ __________________

56 Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας 
των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
επιστημονικούς σκοπούς (ΕΕ L 276, 
20.10.2010, σ. 33).

56 Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας 
των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
επιστημονικούς σκοπούς (ΕΕ L 276, 
20.10.2010, σ. 33).

56α COM (2017) 631 final, Έκθεση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 58 
της οδηγίας 2010/63/ΕΕ περί προστασίας 
των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
επιστημονικούς σκοπούς. 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 86/278/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα ονόματα και οι διευθύνσεις των 
παραληπτών της ιλύος και οι τόποι όπου 
θα χρησιμοποιηθεί·

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται συγκεκριμένα στοιχεία, όπως εν προκειμένω των παραληπτών 
της ιλύος. Η προστασία δεδομένων πρέπει να είναι κατοχυρωμένη. Η δημοσιοποίηση των 
στοιχείων αγροτών μπορεί να οδηγήσει στην παρενόχλησή τους από περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, έστω κι αν οι δραστηριότητες των αγροτών είναι απολύτως νόμιμες. Η 
δημοσιοποίηση μπορεί να λειτουργήσει σαν διασυρμός. Τα στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα 
εσωτερικά στις αρχές ώστε αυτές να ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους όρους και τους 
κανονισμούς.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 86/278/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με 
τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας που 
παρέχουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 17.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο θα δημιουργούσε έναν φαύλο κύκλο, λόγω της αναφοράς στο άρθρο 
17, το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει σε εκτελεστική πράξη που πρέπει να θεσπίσει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 10.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Οδηγία 86/278/ΕΟΚ
Άρθρο 17 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίσει, 
με εκτελεστική πράξη, μορφότυπο 
σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη 
οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 
86/278/ΕΟΚ, όπως απαιτείται από το 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίσει, 
με εκτελεστική πράξη, μορφότυπο 
σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη 
οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 
86/278/ΕΟΚ, όπως απαιτείται από το 
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άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας. Η εν 
λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 15 παράγραφος 2. Οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής δημοσιεύουν επισκόπηση 
σε επίπεδο Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων χαρτών, με βάση 
τα στοιχεία που διατίθενται από τα κράτη 
μέλη δυνάμει των άρθρων 10 και 17.

άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας. Η εν 
λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 15 παράγραφος 2. Οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής δημοσιεύουν επισκόπηση 
σε επίπεδο Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων χαρτών, με βάση 
τα στοιχεία που διατίθενται από τα κράτη 
μέλη δυνάμει των άρθρων 10 και 17 και 
υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ανά διετία προτάσεις 
για την καλύτερη προστασία του εδάφους 
και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2002/49/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
αποστέλλονται στην Επιτροπή, εντός έξι 
μηνών από τις ημερομηνίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, 
αντιστοίχως, οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στους στρατηγικούς 
χάρτες θορύβου και οι περιλήψεις των 
σχεδίων δράσης, όπως αναφέρονται στο 
παράρτημα VI. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες 
μόνο ηλεκτρονικά στο αποθετήριο 
δεδομένων που πρόκειται να θεσπιστεί 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 
13 παράγραφος 3. Στην περίπτωση που 
κράτος μέλος επιθυμεί να επικαιροποιήσει 
πληροφορίες, περιγράφει τις διαφορές 
μεταξύ των επικαιροποιημένων και των 
αρχικών πληροφοριών και τους λόγους της 
επικαιροποίησης, όταν καθιστά τις 
επικαιροποιημένες πληροφορίες 
διαθέσιμες στο αποθετήριο δεδομένων.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
αποστέλλονται στην Επιτροπή, εντός έξι 
μηνών από τις ημερομηνίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, 
αντιστοίχως, οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στους στρατηγικούς 
χάρτες θορύβου και οι περιλήψεις των 
σχεδίων δράσης, όπως αναφέρονται στο 
παράρτημα VI. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες 
μόνο ηλεκτρονικά σε υποχρεωτικό
αποθετήριο δεδομένων. Στην περίπτωση 
που κράτος μέλος επιθυμεί να 
επικαιροποιήσει πληροφορίες, περιγράφει 
τις διαφορές μεταξύ των 
επικαιροποιημένων και των αρχικών 
πληροφοριών και τους λόγους της 
επικαιροποίησης, όταν καθιστά τις 
επικαιροποιημένες πληροφορίες 
διαθέσιμες στο αποθετήριο δεδομένων.
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Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της βασικής πράξης με τη διαδικασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Οδηγία 2002/49/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στο άρθρο 10, μετά την 
παράγραφο 2 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

«2α. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α για τη 
συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας όσον 
αφορά τη συγκρότηση του υποχρεωτικού 
αποθετηρίου δεδομένων στον οποίο 
αναφέρεται η παράγραφος 2 και τον 
καθορισμό των λεπτομερών κανόνων του 
ψηφιακού μηχανισμού ανταλλαγής 
πληροφοριών για την ανταλλαγή 
πληροφοριών από τους στρατηγικούς 
χάρτες θορύβου και τις περιλήψεις των 
σχεδίων δράσης.»

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της βασικής πράξης με τη διαδικασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Αυτή η νέα 
παράγραφος τροποποιεί το σημείο 5 της παραγράφου 2 του άρθρου 10 και το μετατρέπει σε 
εδάφιο της παραγράφου 2.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
Οδηγία 2002/49/ΕΚ
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:



AD\1162269EL.docx 11/20 PE623.917v02-00

EL

«Άρθρο 12α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 
10 παράγραφος 2α ανατίθεται στην 
Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών από... 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 
που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 
πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 2α μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει την εγκυρότητα κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων που ήδη ισχύουν.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι 
οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στη διοργανική συμφωνία της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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και στο Συμβούλιο.

6. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2α του άρθρου 10 αρχίζει να 
ισχύει μόνον εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εκφράσει 
αντίρρηση εντός περιόδου δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την εκπνοή 
της εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι 
δεν προτίθενται να διατυπώσουν 
αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της βασικής πράξης με τη διαδικασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2002/49/ΕΚ
Παράρτημα VI – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στο παράρτημα VI, το σημείο 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5. Στο παράρτημα VI, το σημείο 3 
διαγράφεται.

‘3. Μηχανισμός ανταλλαγής 
πληροφοριών

«Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, 
αναπτύσσει υποχρεωτικό ψηφιακό 
μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών για 
την ανταλλαγή πληροφοριών από τους 
στρατηγικούς χάρτες θορύβου και τις 
περιλήψεις των σχεδίων δράσης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία αναφέρεται το 
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άρθρο 13 παράγραφος 3.».

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή αναδιατυπώθηκε και μεταφέρθηκε στο άρθρο 10 παράγραφος 2 εδάφιο 
2α.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2004/35/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο βα):

β α) στις ζημίες που προκαλούνται από 
την εισαγωγή ξένων δασικών ειδών που 
είναι ακατάλληλα επειδή προκαλούν 
μείωση των τοπικών πηγών νερού ή είναι 
πολύ εύφλεκτα.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2004/35/ΕΚ
Παράρτημα VI – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. κλίμακα και είδος της 
περιβαλλοντικής ζημίας, ημερομηνία κατά 
την οποία επήλθε και/ή ανακαλύφθηκε η 
ζημία. Η κλίμακα της περιβαλλοντικής 
ζημίας χαρακτηρίζεται ως μικρή, μεσαία, 
μεγάλη ή πολύ μεγάλη. Το είδος της 
περιβαλλοντικής ζημίας χαρακτηρίζεται ως 
ζημία στο υδάτινο περιβάλλον, στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, στο έδαφος, στη 
φύση/στα οικοσυστήματα ή ζημία στην 
υγεία του ανθρώπου που οφείλεται στη 
ρύπανση·

1. κλίμακα και είδος της 
περιβαλλοντικής ζημίας, ημερομηνία κατά 
την οποία επήλθε και/ή ανακαλύφθηκε η 
ζημία. Η κλίμακα της περιβαλλοντικής 
ζημίας χαρακτηρίζεται ως μικρή, μεσαία, 
μεγάλη ή πολύ μεγάλη. Το είδος της 
περιβαλλοντικής ζημίας χαρακτηρίζεται ως 
ζημία στο υδάτινο περιβάλλον, στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, στο έδαφος, στη 
φύση/στα οικοσυστήματα, στο τοπίο, ή 
ζημία στην υγεία του ανθρώπου που 
οφείλεται στη ρύπανση·
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2007/2/ΕΚ
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος δημοσιεύει και 
επικαιροποιεί ετησίως την επισκόπηση σε 
επίπεδο Ένωσης βάσει των μεταδεδομένων 
και των δεδομένων που καθιστούν 
διαθέσιμα τα κράτη μέλη μέσω των 
υπηρεσιών δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 
21. Η επισκόπηση σε επίπεδο Ένωσης 
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δείκτες για 
εκροές, αποτελέσματα και επιπτώσεις της 
παρούσας οδηγίας, χάρτες επισκόπησης σε 
επίπεδο Ένωσης και εκθέσεις επισκόπησης 
των κρατών μελών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
δημοσιεύει και επικαιροποιεί ανά διετία
την επισκόπηση σε επίπεδο Ένωσης βάσει 
των μεταδεδομένων και των δεδομένων 
που καθιστούν διαθέσιμα τα κράτη μέλη 
μέσω των υπηρεσιών δικτύου σύμφωνα με 
το άρθρο 21. Η επισκόπηση σε επίπεδο 
Ένωσης περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 
δείκτες για εκροές, αποτελέσματα και 
επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας, χάρτες 
επισκόπησης σε επίπεδο Ένωσης και 
εκθέσεις επισκόπησης των κρατών μελών.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2010/63/ΕΚ
Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν, έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020, τις μη τεχνικές 
περιλήψεις των έργων που διαθέτουν 
άδεια, καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις 
τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν και δημοσιεύουν 
τις μη τεχνικές περιλήψεις των έργων, το 
αργότερο εντός 6 μηνών από την έγκριση, 
και τυχόν επικαιροποιήσεις τους, μέσω 
ηλεκτρονικής διαβίβασης στην Επιτροπή.»

3. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν, έως
την 31η Δεκεμβρίου 2021, τις μη τεχνικές 
περιλήψεις των έργων που διαθέτουν 
άδεια, καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις 
τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν και δημοσιεύουν 
τις μη τεχνικές περιλήψεις των έργων, το 
αργότερο εντός 6 μηνών από την έγκριση, 
και τυχόν επικαιροποιήσεις τους, μέσω 
ηλεκτρονικής διαβίβασης στην Επιτροπή.»

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 –σημείο 2 – στοιχείο α
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Οδηγία 2010/63/ΕΚ
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν, το αργότερο 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, και στη 
συνέχεια ανά πενταετία, τις πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, ιδίως δε του άρθρου 10 
παράγραφος 1 και των άρθρων 26, 28, 34, 
38, 39, 43 και 46.

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν, το αργότερο 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, και στη 
συνέχεια ανά πενταετία, τις πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, ιδίως δε του άρθρου 10 
παράγραφος 1 και των άρθρων 26, 28, 34, 
38, 39, 43 και 46.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 –σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 2010/63/ΕΚ
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
δημοσιοποιούν ενωσιακή επισκόπηση 
βάσει των δεδομένων που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη.

Το αργότερο 6 μήνες αφότου τα κράτη 
μέλη υποβάλλουν τα δεδομένα που 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσιοποιούν 
ενωσιακή επισκόπηση βάσει των 
δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2010/63/ΕΕ
Άρθρο 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το άρθρο 57 απαλείφεται. 3. Το άρθρο 57 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 57

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή

Το αργότερο στις 10 Νοεμβρίου 2020 και, 
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στη συνέχεια, ανά τριετία, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο, με βάση τις 
στατιστικές πληροφορίες που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 54 
παράγραφος 2, συνοπτική έκθεση σχετικά 
με τις εν λόγω πληροφορίες.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2010/63/ΕΕ
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α. Στο άρθρο 58, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα 
οδηγία το αργότερο στις 10 Νοεμβρίου 
2017, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο 
στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων που 
δεν συνεπάγονται τη χρήση ζώων, ιδίως δε 
πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, και 
προτείνει τυχόν τροποποιήσεις, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση. 

Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα 
οδηγία το αργότερο στις 10 Νοεμβρίου 
2024, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο 
στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων που 
δεν συνεπάγονται τη χρήση ζώων, ιδίως δε 
πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, και 
προτείνει τυχόν τροποποιήσεις, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση. 

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις 3 Δεκεμβρίου 2015 και 
κατόπιν κάθε έξι έτη, η Επιτροπή 
επανεξετάζει, βάσει των πληροφοριών περί 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
της σχετικής πείρας, τη λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
την πρόληψη της διάθεσης παράνομα 
υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων 

3. Έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021 και 
κατόπιν κάθε έξι έτη, η Επιτροπή 
επανεξετάζει, βάσει των πληροφοριών περί 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
της σχετικής πείρας, τη λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
την πρόληψη της διάθεσης παράνομα 
υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων 
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τέτοιου είδους ξυλείας στην αγορά. 
Ειδικότερα εξετάζει τις διοικητικές 
συνέπειες για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και τα προϊόντα που 
καλύπτονται. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της 
επανεξέτασης και συνοδεύει τέτοιες 
εκθέσεις, αν απαιτείται, με κατάλληλες 
νομοθετικές προτάσεις.

τέτοιου είδους ξυλείας στην αγορά. 
Ειδικότερα εξετάζει τις διοικητικές 
συνέπειες για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και τα προϊόντα που 
καλύπτονται. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της 
επανεξέτασης και συνοδεύει τέτοιες 
εκθέσεις, αν απαιτείται, με κατάλληλες 
νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, 
τα διαχειριστικά όργανα των κρατών 
μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή, ένα 
έτος πριν από κάθε συνεδρίαση της 
διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της 
σύμβασης, όλες τις πληροφορίες σχετικά 
με την προηγούμενη περίοδο οι οποίες 
είναι αναγκαίες για τη σύνταξη των 
εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 
VIII παράγραφος 7 στοιχείο β) της 
σύμβασης, καθώς και αντίστοιχες 
πληροφορίες για τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης. Οι 
πληροφορίες που πρέπει να 
κοινοποιούνται και ο μορφότυπος της 
παρουσίασής τους καθορίζονται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 18 παράγραφος 2.

γ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, 
τα διαχειριστικά όργανα των κρατών 
μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή, ένα 
έτος πριν από κάθε συνεδρίαση της 
διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της 
σύμβασης, όλες τις πληροφορίες σχετικά 
με την προηγούμενη περίοδο οι οποίες 
είναι αναγκαίες για τη σύνταξη των 
εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 
VIII παράγραφος 7 στοιχείο β) της 
σύμβασης, καθώς και αντίστοιχες 
πληροφορίες για τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης. Ο 
μορφότυπος της παρουσίασής τους 
καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα 
με την διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται δεν θα πρέπει να αποφασίζονται από την 
Επιτροπή και η κανονιστική διαδικασία θα πρέπει να μετατραπεί σε εκτελεστική πράξη 
(διαδικασία εξέτασης).
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