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Τροπολογία 62
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η 
οδηγία 2011/92/EΕ ώστε να βελτιωθεί η 
ποιότητα της διαδικασίας εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να 
οργανωθούν τα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας και να αυξηθούν η συνοχή και 
η συνέργεια με άλλα νομοθετήματα και 
πολιτικές της ΕΕ, καθώς και με 
στρατηγικές και πολιτικές που έχουν 
αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής 
αρμοδιότητας.

(3) Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η 
οδηγία 2011/92/EΕ ώστε να βελτιωθεί η 
ποιότητα της διαδικασίας εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να 
οργανωθούν τα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας, να ευθυγραμμιστεί η 
διαδικασία με τις αρχές της έξυπνης 
νομοθεσίας και να αυξηθούν η συνοχή και 
η συνέργεια με άλλα νομοθετήματα και 
πολιτικές της ΕΕ, καθώς και με 
στρατηγικές και πολιτικές που έχουν 
αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής 
αρμοδιότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές της έξυπνης νομοθεσίας πρέπει να ενσωματωθούν στις αναθεωρήσεις της οδηγίας 
ΕΠΕ προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο άσκοπος κανονιστικός φόρτος, ιδίως επί των ΜΜΕ.

Τροπολογία 63
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η 
οδηγία 2011/92/EΕ ώστε να βελτιωθεί η 
ποιότητα της διαδικασίας εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να 
οργανωθούν τα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας και να αυξηθούν η συνοχή και 
η συνέργεια με άλλα νομοθετήματα και 

(3) Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η 
οδηγία 2011/92/EΕ ώστε να βελτιωθεί η 
ποιότητα της διαδικασίας εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να 
οργανωθούν τα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας και να αυξηθούν η συνοχή και
η συνέργεια με άλλα νομοθετήματα και 
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πολιτικές της ΕΕ, καθώς και με 
στρατηγικές και πολιτικές που έχουν 
αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής 
αρμοδιότητας.

πολιτικές της ΕΕ, καθώς και με 
στρατηγικές και πολιτικές που έχουν 
αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής 
αρμοδιότητας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 
διοικητικές διαδικασίες κατέστησαν 
υπερβολικά πολύπλοκες και 
παρατεταμένες, προκαλώντας 
καθυστερήσεις και δημιουργώντας 
πρόσθετους κινδύνους για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Ως προς αυτό, η 
απλούστευση και η εναρμόνιση των 
διαδικασιών θα πρέπει να είναι ένας από 
τους στόχους της οδηγίας 2011/92/ΕΕ. Η 
καταλληλότητα της δημιουργίας ενός 
ειδικού γραφείου πρόκειται να ληφθεί 
υπόψη έτσι ώστε να επιτραπεί 
συντονισμένη αξιολόγηση ή κοινές 
διαδικασίες όταν απαιτούνται πολλές 
ΕΠΕ, για παράδειγμα σε περιπτώσεις 
διασυνοριακών έργων, καθώς και για να 
οριστούν πιο συγκεκριμένα κριτήρια για 
υποχρεωτικές αξιολογήσεις.

Or. en

Τροπολογία 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η 
οδηγία 2011/92/EΕ ώστε να βελτιωθεί η 
ποιότητα της διαδικασίας εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να 
οργανωθούν τα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας και να αυξηθούν η συνοχή και 
η συνέργεια με άλλα νομοθετήματα και 
πολιτικές της ΕΕ, καθώς και με 
στρατηγικές και πολιτικές που έχουν 
αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής 
αρμοδιότητας.

(3) Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η 
οδηγία 2011/92/EΕ ώστε να βελτιωθεί η 
ποιότητα της διαδικασίας εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να 
οργανωθούν τα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας και να αυξηθούν η συνοχή και 
η συνέργεια με άλλα νομοθετήματα και 
πολιτικές της ΕΕ, καθώς και με 
στρατηγικές και πολιτικές που έχουν 
αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής 
αρμοδιότητας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 
διοικητικές διαδικασίες κατέστησαν 
υπερβολικά πολύπλοκες και 



AM\936759EL.doc 5/79 PE510.827v01-00

EL

παρατεταμένες, προκαλώντας 
καθυστερήσεις και δημιουργώντας 
πρόσθετους κινδύνους για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Ως προς αυτό, η 
απλούστευση των διαδικασιών θα πρέπει 
να είναι ένας από τους στόχους της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ. Η καταλληλότητα 
της δημιουργίας ενός ειδικού γραφείου 
πρόκειται να ληφθεί υπόψη έτσι ώστε να 
επιτραπεί συντονισμένη αξιολόγηση ή 
κοινές διαδικασίες όταν απαιτούνται 
πολλές ΕΠΕ, για παράδειγμα σε 
περιπτώσεις διασυνοριακών έργων, 
καθώς και για να οριστούν πιο 
συγκεκριμένα κριτήρια για υποχρεωτικές 
αξιολογήσεις.

Or. en

Τροπολογία 65
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
εναρμονισμένη εφαρμογή και ισότιμη 
προστασία του περιβάλλοντος σε 
ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή θα 
πρέπει, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, να 
εξασφαλίσει ποιοτική και διαδικαστική 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
αφορούν τη δημόσια διαβούλευση και 
συμμετοχή.

Or. en
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Τροπολογία 66
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Για έργα που μπορούν να έχουν 
διαμεθοριακές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη συστήνουν κοινό και με ισομερή 
βάση ειδικό γραφείο που είναι αρμόδιο 
για όλα τα στάδια της διαδικασίας. Για 
την τελική χορήγηση αδείας υλοποίησης 
ενός έργου είναι απαραίτητη η 
συγκατάθεση όλων των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών.

Or. de

Τροπολογία 67
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η αναθεωρημένη οδηγία 2011/92/ΕΕ 
πρέπει επίσης να διασφαλίζει τη 
βελτιωμένη προστασία του 
περιβάλλοντος, την αύξηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και τη 
στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην 
Ευρώπη. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η 
απλούστευση και εναρμόνιση των 
προβλεπόμενων διαδικασιών.

Or. de

Τροπολογία 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Την τελευταία δεκαετία, 
περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, η 
βιοποικιλότητα, η κλιματική αλλαγή και οι 
κίνδυνοι φυσικών καταστροφών, έχουν 
αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τη 
χάραξη πολιτικής και πρέπει επομένως να 
αποτελούν καίρια στοιχεία των 
διαδικασιών εκτίμησης και λήψης 
αποφάσεων, ειδικά όταν πρόκειται για 
έργα υποδομής.

(4) Την τελευταία δεκαετία, 
περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, η 
βιοποικιλότητα, η κλιματική αλλαγή και οι 
κίνδυνοι φυσικών καταστροφών, έχουν 
αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τη 
χάραξη πολιτικής και πρέπει επομένως να 
αποτελούν καίρια στοιχεία των 
διαδικασιών εκτίμησης και λήψης 
αποφάσεων, ειδικά όταν πρόκειται για 
έργα υποδομής. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
προτείνει κατάλογο κριτηρίων και 
ενδείξεων συμπεριλαμβανομένων των 
οπτικών επιπτώσεων, με σκοπό την 
καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ σε σχέση με τη διατήρηση 
της ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, καθώς δεν υπάρχουν επί 
του παρόντος σχετικές κατευθυντήριες 
γραμμές.

Or. en

Τροπολογία 69
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Την τελευταία δεκαετία, 
περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, η 
βιοποικιλότητα, η κλιματική αλλαγή και οι 
κίνδυνοι φυσικών καταστροφών, έχουν 
αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τη 
χάραξη πολιτικής και πρέπει επομένως να 
αποτελούν καίρια στοιχεία των 
διαδικασιών εκτίμησης και λήψης 

(4) Την τελευταία δεκαετία, 
περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, η 
βιοποικιλότητα, η κλιματική αλλαγή και οι 
κίνδυνοι φυσικών καταστροφών, έχουν 
αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τη 
χάραξη πολιτικής και πρέπει επομένως να 
αποτελούν καίρια στοιχεία των 
διαδικασιών εκτίμησης και λήψης 
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αποφάσεων, ειδικά όταν πρόκειται για 
έργα υποδομής.

αποφάσεων, ειδικά όταν πρόκειται για 
έργα υποδομής. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
προτείνει κατάλογο κριτηρίων και 
ενδείξεων συμπεριλαμβανομένων των 
οπτικών επιπτώσεων, με σκοπό την 
καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ σε σχέση με τη διατήρηση 
της ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, καθώς δεν υπάρχουν επί 
του παρόντος σχετικές κατευθυντήριες 
γραμμές.

Or. en

Τροπολογία 70
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στη θεματική στρατηγική για την 
προστασία του εδάφους και τον χάρτη 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη υπογραμμίζεται η σημασία 
της βιώσιμης χρήσης του εδάφους και η 
ανάγκη αντιμετώπισης της μη βιώσιμης 
μακροπρόθεσμα αύξησης των δομημένων 
περιοχών (κατάληψη εδαφών). Επίσης, στο 
τελικό έγγραφο της Διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο 
ντε Τζανέιρο στις 20-22 Ιουνίου 2012 
αναγνωρίζεται η οικονομική και η 
κοινωνική σημασία του ορθού καθορισμού 
χρήσεων γης, καθώς και της διαχείρισης 
του εδάφους, και η ανάγκη να αναληφθεί 
επειγόντως δράση για να αντιστραφεί η 
τάση υποβάθμισης του εδάφους. Συνεπώς, 
πρέπει να εξετάζεται και να περιορίζεται ο 
αντίκτυπος των δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων στη χρήση γης, ιδίως στην 
κατάληψη, και στο έδαφος, καθώς και ο 
αντίκτυπος στην οργανική ύλη, τη 
διάβρωση, τη στεγανοποίηση και τη 

(6) Στη θεματική στρατηγική για την 
προστασία του εδάφους και τον χάρτη 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη υπογραμμίζεται η σημασία 
της βιώσιμης χρήσης του εδάφους και η 
ανάγκη αντιμετώπισης της μη βιώσιμης 
μακροπρόθεσμα αύξησης των δομημένων 
περιοχών (κατάληψη εδαφών). Επίσης, στο 
τελικό έγγραφο της Διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο 
ντε Τζανέιρο στις 20-22 Ιουνίου 2012 
αναγνωρίζεται η οικονομική και η 
κοινωνική σημασία του ορθού καθορισμού 
χρήσεων γης, καθώς και της διαχείρισης 
του εδάφους, και η ανάγκη να αναληφθεί 
επειγόντως δράση για να αντιστραφεί η 
τάση υποβάθμισης του εδάφους. Συνεπώς, 
πρέπει να εξετάζεται και να περιορίζεται ο 
αντίκτυπος των δημοσίων και ιδιωτικών
έργων στη χρήση γης, ιδίως στην 
κατάληψη γης και στην απώλεια δασικών 
εκτάσεων και καλλιεργούμενης γης για 
την παραγωγή ζωοτροφών, τροφίμων και 
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σφράγιση, με κατάλληλα χωροταξικά 
σχέδια και πολιτικές σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

ανανεώσιμων πρώτων υλών, και στο 
έδαφος, καθώς και ο αντίκτυπος στην 
οργανική ύλη, τη διάβρωση, τη 
στεγανοποίηση και τη σφράγιση, με 
κατάλληλα χωροταξικά σχέδια και 
πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελέγχεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο μίας 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ο αντίκτυπος ενός έργου στις εδαφικές εκτάσεις. 
Ωστόσο, το προστατευόμενο αγαθό που ονομάζεται εδαφική έκταση δεν πρέπει να περιορίζεται 
μόνο στην καθαρά ποιοτική περιβαλλοντική πτυχή της γονιμότητας του εδάφους, αλλά και να 
επεκτείνεται στη διατήρηση των δασικών εκτάσεων και της καλλιεργούμενης παραγωγικής γης 
και από ποσοτική άποψη.

Τροπολογία 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η προστασία και η προαγωγή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού 
τοπίου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της πολιτιστικής πολυμορφίας που η 
Ένωση έχει δεσμευθεί να σέβεται και να 
προάγει σύμφωνα με το άρθρο167 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 
δυνατόν να αξιοποιήσουν ορισμούς και 
αρχές που έχουν αναπτυχθεί σε σχετικές 
συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την προστασία της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για το Φυσικό Τοπίο και τη 
Σύμβαση-πλαίσιο για την Αξία της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την 
Κοινωνία.

(11) Η προστασία και η προαγωγή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού 
τοπίου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της πολιτιστικής πολυμορφίας που η 
Ένωση έχει δεσμευθεί να σέβεται και να 
προάγει σύμφωνα με το άρθρο167 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 
δυνατόν να αξιοποιήσουν ορισμούς και 
αρχές που έχουν αναπτυχθεί σε σχετικές 
συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την προστασία της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για το Φυσικό Τοπίο, τη 
Σύμβαση-πλαίσιο για την Αξία της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την 
Κοινωνία και τη Διεθνή Σύσταση για τη 
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Διαφύλαξη και τον Σύγχρονο Ρόλο των 
Ιστορικών Περιοχών, που υιοθετήθηκε 
στο Ναϊρόμπι το 1976 από την UNESCO.

Or. en

Τροπολογία 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Κρίτων Αρσένης, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι οπτικές επιπτώσεις αποτελούν 
ουσιαστικό κριτήριο της εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον 
αφορά τη διατήρηση της ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, τα φυσικά 
τοπία και τις πόλεις· ως εκ τούτου, το εν 
λόγω κριτήριο πρέπει να εφαρμόζεται 
κατά τη διενέργεια των εκτιμήσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο των οπτικών επιπτώσεων προβλέπεται ήδη στις νομοθεσίες ορισμένων κρατών 
μελών όπως η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τροπολογία 73
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Κατά την εφαρμογή της οδηγίας 
2011/92/EΕ, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλισθεί ανταγωνιστικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον, ειδικά για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να 
δημιουργηθεί έξυπνη και βιώσιμη χωρίς 

(12) Κατά την εφαρμογή της οδηγίας 
2011/92/EΕ, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλισθεί έξυπνη και βιώσιμη χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που τίθενται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 –
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αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που τίθενται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 –
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην απλούστευση του κειμένου. Η εξασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ αποτελεί πάντοτε ένα θετικό βήμα, 
ωστόσο δεν πρέπει ποτέ να έχει προτεραιότητα έναντι των περιβαλλοντικών κριτηρίων ενός 
έργου.

Τροπολογία 74
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Κατά την εφαρμογή της οδηγίας 
2011/92/EΕ, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλισθεί ανταγωνιστικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον, ειδικά για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να 
δημιουργηθεί έξυπνη και βιώσιμη χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που τίθενται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 –
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

(12) Κατά την εφαρμογή της οδηγίας 
2011/92/EΕ, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλισθεί ανταγωνιστικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον, ειδικά για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να 
δημιουργηθεί έξυπνη και βιώσιμη χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που τίθενται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 –
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»19 και με 
την πρόσφατα επικαιροποιημένη 
ανακοίνωση της Επιτροπής για τη 
βιομηχανική πολιτική με τίτλο «Μια 
ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για 
την ανάπτυξη και την οικονομική 
ανάκαμψη» (COM(2012)582).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό όλων των υφιστάμενων μέσων πολιτικής που 
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διαθέτει στον τομέα της περιβαλλοντικής και βιομηχανικής πολιτικής και πρέπει να υιοθετήσει 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της βιομηχανικής 
πολιτικής της ΕΕ. Οι εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) αποτελούν 
σημαντικό βήμα προκειμένου ορισμένα βιομηχανικά έργα να λάβουν πραγματικά χώρα και να 
συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση της ΕΕ.

Τροπολογία 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Άδεια θα πρέπει να χορηγείται μόνο 
για σχέδια δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
που ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον κατόπιν 
διενέργειας εκτίμησης των σημαντικών 
επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν τα εν 
λόγω έργα στο περιβάλλον. Η εκτίμηση 
αυτή θα πρέπει να διενεργείται βάσει των 
σχετικών πληροφοριών που παρέχονται 
από τον κύριο έργου και θα πρέπει, όπου 
χρειάζεται, να συμπληρώνεται από τις 
αρχές και από πολίτες που ενδέχεται να 
θιγούν από το έργο.  Η εκτίμηση θα 
πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητους, 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες, στην πληρωμή των 
οποίων θα πρέπει να συμμετέχει και ο 
κύριος έργου.

Or. lt

Τροπολογία 76
Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Åsa 
Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
δημόσια πρόσβαση και η διαφάνεια, θα 
πρέπει να καταστεί διαθέσιμη, σε κάθε 
κράτος μέλος, μια κεντρική διαδικτυακή 
πύλη που θα παρέχει έγκαιρες 
περιβαλλοντικές πληροφορίες σε σχέση με 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Για τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου, την απλούστευση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τον 
περιορισμό των δαπανών των έργων, 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για 
την τυποποίηση των κριτηρίων σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 
σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση1. 
Σκοπός είναι να στηριχθεί η εφαρμογή 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών 
(BAT-Best Available Technologies), να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο διαφορετικής 
ερμηνείας των προτύπων.
_______________
1 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ.12.

Or. es

Τροπολογία 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Επιδιώκοντας πάντοτε την 
περαιτέρω απλούστευση και τη 
διευκόλυνση του έργου των αρμόδιων 
αρχών, καταρτίζονται, με βάση τα 
χαρακτηριστικά των διαφόρων τομέων 
οικονομικής ή βιομηχανικής 
δραστηριότητας, οδηγοί σχετικά με τα 
κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται. Το 
εν λόγω μέτρο βασίζεται στις οδηγίες του
άρθρου 6 για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας1.
_______________
1 ΕΕ L 206 της 22.07.1992, σ. 7.

Or. es

Τροπολογία 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Για τον σεβασμό της ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς και την 
επίτευξη της βέλτιστης δυνατής 
διατήρησής της , καταρτίζεται από την 
Επιτροπή ή/και τα κράτη μέλη ένας 
οδηγός των προς εφαρμογή κριτηρίων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι σαφές ποια κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται ή να 
λαμβάνονται υπόψη από τις αρχές όσον αφορά τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Το εν λόγω μέτρο θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς αυτό.
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Τροπολογία 80
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι, σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/92/EΕ
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
και, επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην 
εφαρμόζουν την οδηγία στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις.

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι, σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2011/92/EΕ
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
και, επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην 
εφαρμόζουν την οδηγία, κατ' εξαίρεση, σε 
έργα που εξυπηρετούν αποκλειστικά 
σκοπούς έκτακτων περιπτώσεων 
πολιτικής προστασίας, με την 
προϋπόθεση ότι διαβιβάζονται οι 
κατάλληλες πληροφορίες στην Επιτροπή 
και στο ενδιαφερόμενο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 81
Κρίτων Αρσένης, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι, σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/92/EΕ
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
και, επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην 
εφαρμόζουν την οδηγία στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις.

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι, σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2011/92/EΕ
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
και, επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην 
εφαρμόζουν την οδηγία σε αυτές τις 
εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν 
διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό.

Or. en
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Τροπολογία 82
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι, σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/92/EΕ
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
και, επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην 
εφαρμόζουν την οδηγία στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις.

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι, σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2011/92/EΕ
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
και, επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην 
εφαρμόζουν την οδηγία στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ως προς αυτό, 
η οδηγία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη
τις διατάξεις της σύμβασης Espoo, η 
οποία, σε περιπτώσεις διασυνοριακών 
έργων, υποχρεώνει τα συμμετέχοντα 
κράτη σε μεταξύ τους κοινοποίηση και 
διαβούλευση. Στα εν λόγω διασυνοριακά 
έργα, η Επιτροπή θα πρέπει, όπου και 
όταν κρίνεται κατάλληλο και δυνατό, να 
διαδραματίζει πιο προορατικό και 
επικουρικό ρόλο.

Or. en

Τροπολογία 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η αναλογικότητα πρόκειται να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
έργων. Οι απαιτήσεις που θα ζητηθούν 
κατά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ενός έργου είναι αναλογικές 
του μεγέθους και του σταδίου στο οποίο 
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βρίσκεται.

Or. en

Τροπολογία 84
Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Το άρθρο 1 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ, το οποίο ορίζει ότι η 
οδηγία δεν εφαρμόζεται στα έργα που 
εγκρίνονται λεπτομερώς με ειδική εθνική 
νομοθετική πράξη, προβλέπει μια ανοικτή 
παρέκκλιση με περιορισμένες 
διαδικαστικές εγγυήσεις και θα μπορούσε 
ουσιαστικά να καταστρατηγήσει την 
εφαρμογής της οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Προς αποφυγή της άσκοπης 
επανάληψης εργασιών και των περιττών 
δαπανών, τα έργα που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ θα πρέπει να συνοδεύονται 
από ένα σχέδιο προθέσεων, μέγιστης 
έκτασης 30 σελίδων, που θα περιλαμβάνει 
τα χαρακτηριστικά του έργου και 
πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία 
του ώστε το εν λόγω έργο να υποβληθεί σε 
διαδικασία ελέγχου, η οποία θα 
συνίσταται σε μια πρώτη αξιολόγηση της 
βιωσιμότητάς του. Η εν λόγω διαδικασία 
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ελέγχου θα πρέπει να είναι δημόσια και να 
πληροί τα κριτήρια του άρθρου 3. Θα 
πρέπει να καταδεικνύονται οι άμεσες και 
έμμεσες σημαντικές επιπτώσεις του 
έργου.

Or. es

Τροπολογία 86
João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Πρέπει να απαιτείται από τις αρμόδιες 
αρχές να προσδιορίζουν το πεδίο και το 
επίπεδο λεπτομερειών των 
υποβαλλόμενων στην περιβαλλοντική 
έκθεση περιβαλλοντικών πληροφοριών 
(πεδίο εφαρμογής). Για να βελτιωθεί η 
ποιότητα της εκτίμησης και να οργανωθεί 
η διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι 
σημαντικό να καθορισθούν σε επίπεδο 
Ένωσης οι κατηγορίες πληροφοριών με 
βάση τις οποίες οι αρμόδιες αρχές θα 
προβαίνουν στον εν λόγω προσδιορισμό.

(17) Πρέπει να απαιτείται από τις αρμόδιες 
αρχές να προσδιορίζουν το πεδίο και το 
επίπεδο λεπτομερειών των εξεταζόμενων
στην εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων περιβαλλοντικών 
πληροφοριών (πεδίο εφαρμογής). Για να 
βελτιωθεί η ποιότητα της εκτίμησης και να 
οργανωθεί η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, είναι σημαντικό να 
καθορισθούν σε επίπεδο Ένωσης οι 
κατηγορίες πληροφοριών με βάση τις 
οποίες οι αρμόδιες αρχές θα προβαίνουν 
στον εν λόγω προσδιορισμό.

Or. pt

Τροπολογία 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Πρέπει να απαιτείται από τις αρμόδιες 
αρχές να προσδιορίζουν το πεδίο και το 
επίπεδο λεπτομερειών των υποβαλλόμενων 
στην περιβαλλοντική έκθεση 

(17) Πρέπει να απαιτείται από τις αρμόδιες 
αρχές να προσδιορίζουν το πεδίο και το 
επίπεδο λεπτομερειών των υποβαλλόμενων 
στην περιβαλλοντική έκθεση 
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περιβαλλοντικών πληροφοριών (πεδίο 
εφαρμογής). Για να βελτιωθεί η ποιότητα 
της εκτίμησης και να οργανωθεί η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι 
σημαντικό να καθορισθούν σε επίπεδο 
Ένωσης οι κατηγορίες πληροφοριών με 
βάση τις οποίες οι αρμόδιες αρχές θα 
προβαίνουν στον εν λόγω προσδιορισμό.

περιβαλλοντικών πληροφοριών (πεδίο 
εφαρμογής). Για να βελτιωθεί η ποιότητα 
της εκτίμησης, η απλούστευση των 
διαδικασιών και να οργανωθεί η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι 
σημαντικό να καθορισθούν σε επίπεδο 
Ένωσης οι κατηγορίες πληροφοριών με 
βάση τις οποίες οι αρμόδιες αρχές θα 
προβαίνουν στον εν λόγω προσδιορισμό.

Or. en

Τροπολογία 88
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η περιβαλλοντική έκθεση του κυρίου 
έργου για ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει 
εκτίμηση εύλογων εναλλακτικών λύσεων 
του προτεινόμενου έργου, καθώς και την 
ενδεχόμενη εξέλιξη της υπάρχουσας 
κατάστασης του περιβάλλοντος χωρίς την 
υλοποίηση του έργου (βασικό σενάριο), 
ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας της 
διαδικασίας εκτίμησης και ενσωμάτωσης 
των περιβαλλοντικών θεμάτων σε πρώιμο 
στάδιο της μελέτης του έργου.

(18) Η περιβαλλοντική έκθεση του κυρίου 
έργου για ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει 
εκτίμηση εύλογων εναλλακτικών λύσεων 
του προτεινόμενου έργου.

Or. fr

Τροπολογία 89
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η περιβαλλοντική έκθεση του κυρίου 
έργου για ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει 

(18) Η περιβαλλοντική έκθεση του κυρίου 
έργου για ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει 
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εκτίμηση εύλογων εναλλακτικών λύσεων 
του προτεινόμενου έργου, καθώς και την 
ενδεχόμενη εξέλιξη της υπάρχουσας 
κατάστασης του περιβάλλοντος χωρίς την 
υλοποίηση του έργου (βασικό σενάριο), 
ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας της 
διαδικασίας εκτίμησης και ενσωμάτωσης 
των περιβαλλοντικών θεμάτων σε πρώιμο 
στάδιο της μελέτης του έργου.

εκτίμηση εύλογων εναλλακτικών λύσεων 
του προτεινόμενου έργου.

Or. en

Τροπολογία 90
João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η περιβαλλοντική έκθεση του κυρίου 
έργου για ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει 
εκτίμηση εύλογων εναλλακτικών λύσεων 
του προτεινόμενου έργου, καθώς και την 
ενδεχόμενη εξέλιξη της υπάρχουσας 
κατάστασης του περιβάλλοντος χωρίς την 
υλοποίηση του έργου (βασικό σενάριο), ως 
μέσο βελτίωσης της ποιότητας της 
διαδικασίας εκτίμησης και ενσωμάτωσης 
των περιβαλλοντικών θεμάτων σε πρώιμο 
στάδιο της μελέτης του έργου.

(18) Η εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του κυρίου έργου για ένα 
έργο πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση 
εύλογων εναλλακτικών λύσεων του 
προτεινόμενου έργου, καθώς και την 
ενδεχόμενη εξέλιξη της υπάρχουσας 
κατάστασης του περιβάλλοντος χωρίς την 
υλοποίηση του έργου (βασικό σενάριο), ως 
μέσο βελτίωσης της ποιότητας της 
διαδικασίας εκτίμησης και ενσωμάτωσης 
των περιβαλλοντικών θεμάτων σε πρώιμο 
στάδιο της μελέτης του έργου.

(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για 
ολόκληρο το κείμενο.)

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση του όρου «εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων» έναντι του όρου 
«περιβαλλοντική έκθεση» βοηθά να τεθεί μια επίσημη βάση επί της οποίας θεσπίζεται η 
διαδικασία εκτίμησης και ορίζονται οι στόχοι αυτής και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν. 
Μια αλλαγή ορολογίας ενδέχεται να προκαλέσει όχι μόνο σύγχυση, αλλά και στρέβλωση του 
πεδίου εφαρμογής και του σκοπού του τελικού εγγράφου.
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Τροπολογία 91
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Πρέπει να καθορισθούν 
χρονοδιαγράμματα για τα διάφορα στάδια 
της περιβαλλοντικής εκτίμησης έργων, 
ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η 
λήψη αποφάσεων και να αυξηθεί η 
ασφάλεια δικαίου, ανάλογα επίσης με τη 
φύση, την πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση 
και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου. 
Τα χρονοδιαγράμματα αυτά δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να διακυβεύουν τα 
υψηλά πρότυπα προστασίας του 
περιβάλλοντος, και ιδίως εκείνα που 
απορρέουν από άλλα ενωσιακά 
νομοθετήματα, ή την αποτελεσματική 
συμμετοχή του κοινού και την προσφυγή 
στη δικαιοσύνη.

(22) Πρέπει να καθορισθούν εύλογα και 
προβλέψιμα χρονοδιαγράμματα για τα 
διάφορα στάδια της περιβαλλοντικής 
εκτίμησης έργων, ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερη η λήψη αποφάσεων 
και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου, 
ανάλογα επίσης με τη φύση, την 
πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το 
μέγεθος του προτεινόμενου έργου. Τα 
χρονοδιαγράμματα αυτά δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να διακυβεύουν τα 
υψηλά πρότυπα προστασίας του 
περιβάλλοντος, και ιδίως εκείνα που 
απορρέουν από άλλα ενωσιακά 
νομοθετήματα, ή την αποτελεσματική 
συμμετοχή του κοινού και την προσφυγή 
στη δικαιοσύνη.

Or. en

Τροπολογία 92
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Μεταξύ των στόχων της σύμβασης 
του Aarhus, την οποία έχει επικυρώσει 
και ενσωματώσει στο δίκαιό της η ΕΕ, 
περιλαμβάνεται ο στόχος της 
εξασφάλισης της συμμετοχής των 
πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να εξακολουθεί να 
ενθαρρύνεται η συμμετοχή του κοινού, 
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων, 
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ενώσεων και ομάδων και, ειδικότερα, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Επιπλέον, το άρθρο 9 
παράγραφοι 2 και 4 της σύμβασης του 
Aarhus προβλέπει την πρόσβαση σε 
δικαστικές ή άλλες διαδικασίες με σκοπό 
την αμφισβήτηση της ουσιαστικής ή 
διαδικαστικής νομιμότητας αποφάσεων, 
πράξεων ή παραλείψεων που εμπίπτουν 
στις διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή 
του κοινού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Συνοψίζονται οι αιτιολογικές σκέψεις 17, 19, 20 και 21 της παλαιότερης οδηγίας. Είναι 
σημαντικό να περιλαμβάνονται οι αρχές της σύμβασης του Aarhus στις αιτιολογικές σκέψεις της 
νέας αυτής οδηγίας.

Τροπολογία 93
João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
των αποφάσεων είναι ουσιώδους 
σημασίας καθώς θα επιτρέπει να 
διατυπώνονται τυχόν απόψεις και 
προβληματισμοί που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις αποφάσεις που πρόκειται 
να ληφθούν, καθιστώντας έτσι τη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
περισσότερο υπεύθυνη και διαφανή, 
βελτιώνοντας την ποιότητα των 
αποφάσεων ως προς την ουσία τους και 
συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του 
κοινού για θέματα περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα.

Or. pt
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Τροπολογία 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία 
2011/92/ΕΕ, η έρευνα και εξόρυξη 
υδρογονανθράκων, συμβατικών και μη 
συμβατικών, συμπεριλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙ, ανεξάρτητα από την 
ποσότητα που ερευνάται ή εξορύσσεται. 
Για τα έργα αυτά απαιτείται έλεγχος ανά 
περίπτωση, με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
προκειμένου να προσδιοριστεί η 
σοβαρότητα των επιπτώσεων τους στο 
περιβάλλον. Σύμφωνα με το 
επεξηγηματικό σημείωμα της Επιτροπής 
για την εφαρμογή της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ στα έργα που αφορούν την 
έρευνα και εκμετάλλευση μη συμβατικών 
υδρογονανθράκων1 και, όπως ορίζεται 
από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιπτώσεις 
των δραστηριοτήτων εξόρυξης 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
σχιστολιθικού πετρελαίου στο 
περιβάλλον2, είναι αναγκαίο τα έργα που 
σχετίζονται με μη συμβατικούς 
υδρογονάνθρακες να υπόκεινται στην 
παρούσα οδηγία, όπως συμβαίνει ήδη με 
τις συμβατικές δραστηριότητες. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί 
το παράρτημα Ι της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, 
ώστε τα έργα που συνδέονται με την 
έρευνα και την εξόρυξη μη συμβατικών 
υδρογονανθράκων που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
να υπόκεινται σε υποχρεωτική εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
__________________
1 Ares(2011)1339393.
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2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Τροπολογία 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Τα κατώτατα όρια προστασίας που 
προβλέπονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ, όσον αφορά το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, δεν 
λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα των 
επιπέδων ημερήσιας παραγωγής μη 
συμβατικών υδρογονανθράκων, τα οποία 
συχνά ποικίλλουν και είναι κατώτερα και 
εξορύσσονται με τη χρήση καθόλου 
φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών, 
όπως αυτή της υδραυλικής ρωγμάτωσης. 
Ως αποτέλεσμα, τα έργα που σχετίζονται 
με τους εν λόγω υδρογονάνθρακες θα 
πρέπει να υπόκεινται υποχρεωτικά σε 
εκτίμηση επιπτώσεων δυνάμει του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας, 
ανεξαρτήτως της ποσότητας που 
εξορύσσεται και του περιβαλλοντικού 
αντίκτυπού τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενσωματώνει το κείμενο της τροπολογίας 8 που υπέβαλε ο εισηγητής 
αλλά το απλοποιεί και το συμπληρώνει για να επισημάνει την ανάγκη εκτίμησης των μη 
συμβατικών υδρογονανθράκων, όχι τόσο λόγω της ποσότητας που εξορύσσεται αλλά λόγω των 
καθόλου φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξή τους.

Τροπολογία 96
Tadeusz Cymański
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Το παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, έργα τα οποία αφορούν 
την εξόρυξη μη συμβατικών 
υδρογονανθράκων, ανεξαρτήτως των 
ποσοτήτων που εξάγονται στο στάδιο 
αυτό.

Or. pl

Τροπολογία 97
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι νέες διατάξεις πρέπει να 
εφαρμόζονται και για έργα για τα οποία η 
αίτηση αδείας υλοποίησης έχει μεν 
υποβληθεί πριν την προθεσμία μεταφοράς 
του νομοθετήματος στο δίκαιο των κρατών 
μελών, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί πριν 
την ημερομηνία αυτή η σχετική εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

(24) Οι νέες διατάξεις πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο για έργα που κίνησαν 
επίσημα τη διαδικασία ΕΠΕ μετά την 
προθεσμία μεταφοράς του νομοθετήματος 
στο δίκαιο των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για κυρίους έργων οι οποίοι κίνησαν τη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων πριν 
από τη μεταφορά της τροποποιηθείσας οδηγίας ΕΠΕ ώστε να συμμορφώνεται προς τις νέες 
πρόσθετες απαιτήσεις σε περίπτωση που η εν λόγω διαδικασία δεν ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή 
της μεταφοράς έρχεται σε αντίθεση με ορισμένες βασικές αρχές δικαίου, όπως η μη-
αναδρομικότητα και η ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι νέες διατάξεις πρέπει να 
εφαρμόζονται και για έργα για τα οποία η 
αίτηση αδείας υλοποίησης έχει μεν 
υποβληθεί πριν την προθεσμία μεταφοράς 
του νομοθετήματος στο δίκαιο των 
κρατών μελών, αλλά δεν έχει 
ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία αυτή η 
σχετική εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

(24) Οι νέες διατάξεις πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο για έργα για τα οποία η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
δεν έχει ξεκινήσει ακόμη κατά την 
ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναδρομική εφαρμογή που προτείνεται στο κείμενο της Επιτροπής δημιουργεί σοβαρή 
ασάφεια δικαίου για τους κυρίους έργου. Πράγματι, η αναδρομικότητα μπορεί να οδηγήσει σε 
επαναπροσδιορισμό όρων και προθεσμιών της διαδικασίας, υποχρεώνοντας έτσι τους κυρίους 
έργου να επαναλάβουν τα διαδικαστικά βήματα στα οποία έχουν ήδη προβεί. Μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένα έξοδα τόσο για τους κυρίους έργου όσο 
και για τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι νέες διατάξεις πρέπει να 
εφαρμόζονται και για έργα για τα οποία η 
αίτηση αδείας υλοποίησης έχει μεν 
υποβληθεί πριν την προθεσμία μεταφοράς 
του νομοθετήματος στο δίκαιο των 
κρατών μελών, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί 
πριν την ημερομηνία αυτή η σχετική 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

(24) Οι νέες διατάξεις πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο για έργα για τα οποία η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
δεν έχει ακόμα ξεκινήσει πριν την 
προθεσμία μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο δίκαιο των κρατών μελών.

Or. it
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Τροπολογία 100
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η 
πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:

Διαγράφεται

«— η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή 
κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή 
τεχνικών κατασκευών,».

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του κειμένου της ισχύουσας οδηγίας ΕΠΕ. Έτσι οι εργασίες κατεδάφισης δεν θα 
υπόκεινται πλέον τακτικά σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συνήθως η 
κατεδάφιση κτιρίων, εγκαταστάσεων, δρόμων και άλλων κατασκευών δεν αντιπροσωπεύει 
καμία παρέμβαση στη φύση και στο τοπίο, αντίθετα επιφέρει βελτίωση στην κατάσταση του 
εδάφους, του νερού, της φύσης και του τοπίου. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω έργα, τα οποία 
χρησιμεύουν στην επίτευξη του στόχου για τη μείωση της κατάληψης εκτάσεων γης, οπότε 
εμφανώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, δεν θα έπρεπε να υποβάλλονται σε εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τροπολογία 101
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η 
πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:

Διαγράφεται

«— η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή 



PE510.827v01-00 28/79 AM\936759EL.doc

EL

κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή 
τεχνικών κατασκευών,».

Or. de

Τροπολογία 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η 
πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:

Διαγράφεται

«— η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή 
κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή 
τεχνικών κατασκευών,».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των εργασιών κατεδάφισης θα ήταν δυσανάλογη.

Τροπολογία 103
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η 
πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:

Διαγράφεται

«— η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή 
κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή 
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τεχνικών κατασκευών,».

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εργασίες κατεδάφισης μπορούν να θεωρηθούν παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον (Υπόθεση 
C-50/09). Ο ορισμός όπως ισχύει ήδη καλύπτει τις εργασίες κατεδάφισης και, κατά συνέπεια, 
δεν υπάρχει ανάγκη να τροποποιηθεί. Η οδηγία θα πρέπει να ισχύει μόνο για την κατεδάφιση 
έργων των παραρτημάτων Ι και ΙΙ. Λόγω της φύσης των εργασιών κατεδάφισης, είναι λογικό να 
χαρακτηριστούν οι εργασίες αυτές ως έργο του παραρτήματος ΙΙ. Για τον λόγο αυτό, το 
παράρτημα ΙΙ.13 θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να συμπεριληφθούν οι εργασίες 
κατεδάφισης των έργων των παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

Τροπολογία 104
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή 
κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή 
τεχνικών κατασκευών,

– η εκτέλεση εργασιών κατασκευής και
άλλων εγκαταστάσεων ή τεχνικών 
κατασκευών. Οι εργασίες κατεδάφισης 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
όταν δεν υπόκεινται σε τομεακές 
ρυθμίσεις,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένες εργασίες κατεδάφισης δεν συνεπάγονται σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ως εκ 
τούτου, κρίνεται σκόπιμη η απαλλαγή τους από πρόσθετες υποχρεώσεις, εάν ήδη επιβάλλονται 
υποχρεώσεις για τις εργασίες κατεδάφισης.

Τροπολογία 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η πρώτη 
περίπτωση αντικαθίσταται από την
ακόλουθη:

α) Στην παράγραφο 2 στοιχείο α), μετά 
την πρώτη περίπτωση προστίθεται η
ακόλουθη:

– η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή
κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή 
τεχνικών κατασκευών,

– η εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης που 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
οδηγιών 2004/35/ΕΚ και 2010/75/ΕΕ·

Or. it

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή αλληλεπικάλυψης νομοθεσιών και διαδικασιών.

Τροπολογία 106
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή 
κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή 
τεχνικών κατασκευών,

– η υλοποίηση κατασκευαστικών 
εργασιών ή άλλων εγκαταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών 
κατεδάφισης, οι οποίες συνδέονται άμεσα 
με την κατασκευή,

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της ισχύουσας οδηγίας ΕΠΕ πρέπει να διατηρηθεί. Πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο 
οι εργασίες κατεδάφισης που συνδέονται άμεσα με την κατασκευή εγκατάστασης. Η 
συμπερίληψη και άλλων εργασιών κατεδάφισης, οι οποίες ως αποκλειστικό στόχο έχουν την 
απομάκρυνση δομικών κατασκευών και, συνεπώς, την επανόρθωση περιβαλλοντικών ζημιών, 
δεν είναι δικαιολογημένη.
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Τροπολογία 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή
κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή 
τεχνικών κατασκευών,

– η εκτέλεση εργασιών κατασκευής και 
των σχετικών εργασιών κατεδάφισης, ή 
άλλων εγκαταστάσεων ή τεχνικών 
κατασκευών,

Or. en

Τροπολογία 108
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή
κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή 
τεχνικών κατασκευών,

– η εκτέλεση εργασιών κατασκευής 
συμπεριλαμβανομένων εργασιών
κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή 
τεχνικών κατασκευών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κάνει ειδική αναφορά στην εργασία κατεδάφισης ως έναν εκ των στόχων για τους 
οποίους απαιτείται η ΕΠΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να το προσαρμόσουν αυτό στην εθνική τους 
νομοθεσία.

Τροπολογία 109
Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή
κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή 
τεχνικών κατασκευών,

– η εκτέλεση εργασιών κατασκευής και, 
κατά περίπτωση, εργασιών κατεδάφισης, 
ή άλλων εγκαταστάσεων ή τεχνικών 
κατασκευών, ή η λειτουργία τους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διεξάγεται πλήρης εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον κύκλο ζωής 
συμπεριλαμβανομένων των σταδίων λειτουργίας και παροπλισμού.

Τροπολογία 110
Sabine Wils, João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή 
κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή 
τεχνικών κατασκευών,

– η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή 
κατεδάφισης, η έναρξη και επέκταση 
εργασιών κατασκευής ή άλλων 
εγκαταστάσεων, η αλλαγή λειτουργίας 
εγκατάστασης ή απόδοσης εγκατάστασης 
με επιπτώσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη δομική και λειτουργική επέκταση (π.χ. αύξηση ικανότητας) των εγκαταστάσεων –ακόμη 
και με αναμενόμενες σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις– οι ΕΠΕ πραγματοποιούνται μόνο 
εάν εγκριθούν με επίσημη διοικητική διαδικασία. Αυτή την έλλειψη καλύπτει η παρούσα 
τροπολογία.



AM\936759EL.doc 33/79 PE510.827v01-00

EL

Τροπολογία 111
Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η 
δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«– άλλες επεμβάσεις στο φυσικό 
περιβάλλον ή το τοπίο, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι επεμβάσεις που 
αφορούν την έρευνα και την 
εκμετάλλευση των πόρων του εδάφους·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκμετάλλευση των πόρων του εδάφους εμπίπτει ήδη στην έννοια ενός έργου. Προστίθεται η 
έρευνα για πόρους του εδάφους προκειμένου να καλυφθούν διερευνητικές δράσεις.

Τροπολογία 112
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η 
δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«– άλλες επεμβάσεις στο φυσικό 
περιβάλλον ή το τοπίο, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι επεμβάσεις που 
αφορούν την έρευνα και την 
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εκμετάλλευση υδρογονανθράκων·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων εμπίπτει ήδη στην έννοια ενός έργου. Προστίθεται η έρευνα 
για υδρογονάνθρακες προκειμένου να καλυφθούν διερευνητικές δράσεις.

Τροπολογία 113
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 1 α (νέο)  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στην παράγραφο 2 στοιχείο α) 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ως έργα δεν χαρακτηρίζονται σχέδια και 
δραστηριότητες που έχουν εγκριθεί ή 
επιτραπεί μεμονωμένα με εθνική 
νομοθετική πράξη.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ότι ο όρος «έργο» εκτός από την υλοποίηση δομικών ή άλλων εγκαταστάσεων περιλαμβάνει 
«άλλες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον ή το τοπίο», επιτρέπει την απαραίτητη ευελιξία που 
πρέπει να διαθέτουν τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να απαιτούν ΕΠΕ κατά περίπτωση, όταν μια 
δραστηριότητα είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Εντούτοις, η διακριτική αυτή ευχέρεια πρέπει να οριοθετεί έως πού μπορεί να φτάσει το κράτος 
μέλος που λαμβάνει απόφαση με ειδικό νόμο, ο οποίος συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ, να 
επιτρέψει ορισμένες δραστηριότητες ή να τις καταστήσει δυνατές με διοικητική άδεια.

Τροπολογία 114
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Οδηγία 2011/92/EΕ 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«γ) «άδεια»: απόφαση της ή των 
αρμόδιων αρχών που δίνει το δικαίωμα 
στον κύριο του έργου να ξεκινήσει το 
έργο·»

Or. en

Τροπολογία 115
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο στ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«στ) «αρμόδια(-ες) αρχή(-ες)»: οι αρχές 
που ορίζουν τα κράτη μέλη για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία. Τα 
κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 
παρέχουν στην αρχή ή στις αρχές, στις 
οποίες ανατίθεται η αρμοδιότητα 
χορήγησης ή απόρριψης άδειας, όλες τις 
άλλες αρμοδιότητες που προκύπτουν από 
την παρούσα οδηγία.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές αρμοδιότητες προκύπτουν από την οδηγία (π.χ. έλεγχος έργου, έρευνα...) και δηλώνει 
ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μια «αρμόδια αρχή» για καθεμία εξ αυτών των 
αρμοδιοτήτων. Ο ορισμός αυτός θα πρέπει να δηλώνει σαφώς ότι τα κράτη μέλη δεν είναι 
υποχρεωμένα να παρέχουν όλες αυτές τις αρμοδιότητες στις αρχές στις οποίες αναθέτουν την 
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αρμοδιότητα χορήγησης ή απόρριψης άδειας. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη π.χ. να 
παρέχουν την αρμοδιότητα για τον έλεγχο ή την έρευνα του έργου σε μία αρχή και την 
αρμοδιότητα χορήγησης ή απόρριψης άδειας σε άλλη αρχή.

Τροπολογία 116
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων»: νοείται η διαδικασία 
εκπόνησης περιβαλλοντικής έκθεσης, 
διενέργειας διαβουλεύσεων (και με το 
ενδιαφερόμενο κοινό και τις 
περιβαλλοντικές αρχές), εκτίμησης από 
τις αρμόδιες αρχές, με βάση την 
περιβαλλοντική έκθεση και τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
καθώς και παροχής πληροφοριών για τη 
λήψη απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 10.

ζ) «εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων»: νοείται η διαδικασία 
εκπόνησης περιβαλλοντικής έκθεσης, ο 
έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, ο 
συνυπολογισμός της περιβαλλοντικής 
έκθεσης και των αποτελεσμάτων των 
διαβουλεύσεων (και με το ενδιαφερόμενο 
κοινό και τις αρχές) στο πλαίσιο της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας, καθώς και 
παροχής πληροφοριών για τη λήψη 
απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή ενός σαφούς ορισμού της «εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων» δεν θα πρέπει 
να γίνεται αντικείμενο καταχρηστικής χρήσης για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας / την εισαγωγή επιπλέον απαιτήσεων. Η Επιτροπή επιβάλει 2 χρονικές στιγμές 
δημόσιας διαβούλευσης· (1) κατά την εκπόνηση της περιβαλλοντικής έκθεσης και (2) στη 
διάρκεια της συνολικής διαβούλευσης κατά τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων.  Ωστόσο, αυτή η 
διπλή δημόσια διαβούλευση, (1) στερείται προστιθέμενης αξίας, (2) αναγκάζει τα κράτη μέλη να 
προσαρμόσουν μια νομοθεσία που λειτουργεί καλά, (3) επιμηκύνει ανώφελα τη συνολική 
διαδικασία. Στην τροπολογία μας, η ΕΠΕ εξετάζεται πλήρως κατά τη λήψη της απόφασης 
σχετικά με την άδεια.

Τροπολογία 117
Κρίτων Αρσένης, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων»: νοείται η διαδικασία 
εκπόνησης περιβαλλοντικής έκθεσης, 
διενέργειας διαβουλεύσεων (και με το 
ενδιαφερόμενο κοινό και τις 
περιβαλλοντικές αρχές), εκτίμησης από τις 
αρμόδιες αρχές, με βάση την 
περιβαλλοντική έκθεση και τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
καθώς και παροχής πληροφοριών για τη 
λήψη απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 10.

ζ) «εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων»: νοείται η διαδικασία 
εκπόνησης περιβαλλοντικής έκθεσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης 
εύλογων εναλλακτικών, διενέργειας 
διαβουλεύσεων (και με το ενδιαφερόμενο 
κοινό και τις περιβαλλοντικές αρχές), 
εκτίμησης από τις αρμόδιες αρχές, με βάση 
την περιβαλλοντική έκθεση και τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
θεσπίζοντας μέτρα για την 
παρακολούθηση σημαντικών αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
αντισταθμιστικών μέτρων και μέτρων 
μετριασμού, καθώς και παροχής 
πληροφοριών για τη λήψη απόφασης 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10.

Or. en

Τροπολογία 118
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων»: νοείται η διαδικασία 
εκπόνησης περιβαλλοντικής έκθεσης, 
διενέργειας διαβουλεύσεων (και με το 
ενδιαφερόμενο κοινό και τις 
περιβαλλοντικές αρχές), εκτίμησης από τις 
αρμόδιες αρχές, με βάση την 

ζ) «εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων»: νοείται η διαδικασία 
εκπόνησης περιβαλλοντικής έκθεσης υπό 
την ευθύνη του κύριου έργου, διενέργειας 
διαβουλεύσεων (και με το ενδιαφερόμενο 
κοινό και τις περιβαλλοντικές αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1), 



PE510.827v01-00 38/79 AM\936759EL.doc

EL

περιβαλλοντική έκθεση και τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
καθώς και παροχής πληροφοριών για τη 
λήψη απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 10.

εκτίμησης από τις αρμόδιες αρχές ή/και τις 
αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1, με βάση την 
περιβαλλοντική έκθεση και τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
καθώς και παροχής πληροφοριών για τη 
λήψη απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 10.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με τον ορισμό που παρέχει η Επιτροπή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι πρόκειται για μεταφορά 
της αρμοδιότητας από τον κύριο έργου στην αρμόδια αρχή. Στόχος της παρούσας τροπολογίας 
είναι η επίλυση του εν λόγω προβλήματος μέσω της αποσαφήνισης ορισμένων διατάξεων.

Τροπολογία 119
Sabine Wils, João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων»: νοείται η διαδικασία 
εκπόνησης περιβαλλοντικής έκθεσης, 
διενέργειας διαβουλεύσεων (και με το 
ενδιαφερόμενο κοινό και τις 
περιβαλλοντικές αρχές), εκτίμησης από τις 
αρμόδιες αρχές, με βάση την 
περιβαλλοντική έκθεση και τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
καθώς και παροχής πληροφοριών για τη 
λήψη απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 10.

ζ) «εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων»: νοείται η διαδικασία 
εκπόνησης περιβαλλοντικής έκθεσης, 
διενέργειας διαβουλεύσεων (και με το 
ενδιαφερόμενο κοινό και τις 
περιβαλλοντικές αρχές), εκτίμησης από τις 
αρμόδιες αρχές, με βάση την 
περιβαλλοντική έκθεση, 
συμπεριλαμβανομένου του αρχικού 
φόρτου προσληφθέντων ρύπων, και τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
καθώς και παροχής πληροφοριών για τη 
λήψη απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 10.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η σύνδεση των διαδικασιών ΕΠΕ με τις διαδικασίες έγκρισης δυνάμει ειδικού δικαιώματος 
(τομεακοί κανονισμοί) αποτρέπει τον ολιστικό εντοπισμό, περιγραφή και αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παραβλέπεται ο αρχικός φόρτος προσληφθέντων ρύπων στην 
τοποθεσία του έργου ο οποίος προέρχεται από τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
και τον τομέα των μεταφορών. Οι επιπτώσεις του έργου μπορούν να εκτιμηθούν σωστά μόνο 
εάν συμπεριληφθεί οι εν λόγω φόρτοι προσληφθέντων ρύπων.

Τροπολογία 120
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων»: νοείται η διαδικασία 
εκπόνησης περιβαλλοντικής έκθεσης, 
διενέργειας διαβουλεύσεων (και με το 
ενδιαφερόμενο κοινό και τις 
περιβαλλοντικές αρχές), εκτίμησης από τις 
αρμόδιες αρχές, με βάση την 
περιβαλλοντική έκθεση και τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
καθώς και παροχής πληροφοριών για τη 
λήψη απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 10.

ζ) «εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων»: νοείται η διαδικασία 
εκπόνησης περιβαλλοντικής έκθεσης, 
διενέργειας διαβουλεύσεων (και με το 
ενδιαφερόμενο κοινό και τις 
περιβαλλοντικές αρχές), εκτίμησης από τις 
αρμόδιες αρχές, με βάση την 
περιβαλλοντική έκθεση που 
συμπεριλαμβάνει μετρήσεις των 
εκπομπών ρύπων και τα αποτελέσματα 
των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας, καθώς και 
παροχής πληροφοριών για τη λήψη 
απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10.

Or. de

Τροπολογία 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στην παράγραφο 2, προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισμός: 
«ζ α) «πρότυπο»: νοείται η τεχνική 
προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από 
αναγνωρισμένο φορέα τυποποίησης για 
επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, του 
οποίου η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική 
και το οποίο υπάγεται σε μία από τις 
ακόλουθες κατηγορίες:
α) «διεθνές πρότυπο»: πρότυπο το οποίο 
έχει εκδοθεί από διεθνή φορέα 
τυποποίησης·
β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο το 
οποίο έχει εκδοθεί από έναν ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης·
γ) «εναρμονισμένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό 
πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας εναρμόνισης 
της Ένωσης·
δ) «εθνικό πρότυπο»: πρότυπο το οποίο 
έχει εκδοθεί από εθνικό φορέα 
τυποποίησης·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός προερχόμενος από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση.

Τροπολογία 122
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στην παράγραφο 2, προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισμός: 
ζ α) «αστικές ιστορικές τοποθεσίες»: 
αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, 
συνιστώντας το φυσικό και οικοδομημένο 
περιβάλλον, καθώς και την καθημερινή 
εμπειρία διαβίωσης των κατοίκων του. 
Μέσα σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο, που 
είναι εμπλουτισμένος με αξίες από το 
μακρινό ή πρόσφατο παρελθόν και 
υποβάλλεται διαρκώς σε μια δυναμική 
διαδικασία διαδοχικών 
μετασχηματισμών, οι νέοι αστικοί χώροι 
μπορούν να θεωρούνται περιβαλλοντικά 
τεκμήρια στα στάδια διαμόρφωσής 
τους.»

Or. en

Τροπολογία 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) Στην παράγραφο 2, προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισμός:
«ζ β) «εκτίμηση οπτικών επιπτώσεων»: 
οι οπτικές επιπτώσεις ορίζονται ως μια 
αλλαγή στην εμφάνιση ή στις όψεις ενός 
οικοδομημένου ή φυσικού τοπίου και των 
αστικών περιοχών που προκύπτουν από 
την ανάπτυξη η οποία μπορεί να είναι 
θετική (βελτίωση) ή αρνητική 
(υποτίμηση). Η εκτίμηση οπτικών 
επιπτώσεων καλύπτει επίσης την 
κατεδάφιση των κατασκευών που 
προστατεύονται ή έχουν στρατηγικό ρόλο 
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στην παραδοσιακή εικόνα ενός τόπου ή 
τοπίου. Καλύπτει επίσης την προφανή 
αλλαγή της γεωλογικής τοπογραφίας και 
οποιαδήποτε άλλα εμπόδια, όπως κτίρια 
ή τοίχοι, που περιορίζουν τη θέα στη 
φύση, καθώς και την αρμονία του τοπίου. 
Οι οπτικές επιπτώσεις εκτιμώνται σε 
μεγάλο βαθμό με ποιοτικές κρίσεις, που 
εκφράζουν ανησυχίες για την εκτίμηση 
και αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το 
τοπίο και την αξία που δίνει κάτι τέτοιο 
στον τόπο (genius loci - το πνεύμα του 
τόπου).»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οπτικές επιπτώσεις είναι σημαντικές όταν αναφερόμαστε, μεταξύ άλλων, σε ακτές, αιολικά 
πάρκα, ιστορικά κτίρια.

Τροπολογία 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β γ (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) Στην παράγραφο 2, προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισμός:
«ζ γ) «κοινή διαδικασία»: κατά την κοινή 
διαδικασία, η αρμόδια αρχή εκδίδει μία 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
στην οποία ενσωματώνει τις εκτιμήσεις 
μίας ή περισσότερων αρχών, με την 
επιφύλαξη λοιπών διατάξεων άλλων 
σχετικών νομοθετημάτων της ΕΕ.»

Or. en
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Τροπολογία 125
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στην παράγραφο 2, προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισμός:
«ζ α) «κοινή διαδικασία»: κατά την κοινή 
διαδικασία, η αρμόδια αρχή εκδίδει μία 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
στην οποία ενσωματώνει τις εκτιμήσεις 
μίας ή περισσότερων αρχών, με την 
επιφύλαξη λοιπών διατάξεων άλλων 
σχετικών νομοθετημάτων της ΕΕ.»

Or. en

Τροπολογία 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β δ (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β δ) Στην παράγραφο 2, προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισμός:
«ζ δ) «απλούστευση»: η μείωση των 
εντύπων και των διοικητικών 
διαδικασιών, η δημιουργία κοινών 
διαδικασιών ή εργαλείων συντονισμού 
προκειμένου να ενσωματωθούν οι 
εκτιμήσεις που πραγματοποιούν πολλές 
αρχές. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται θέσπιση 
κοινών κριτηρίων, ώστε να συντομευθεί η 
υποβολή εκθέσεων και να ενισχυθούν οι 
αντικειμενικές και επιστημονικές 
αξιολογήσεις.»
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Or. en

Τροπολογία 127
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β β (νέο) 
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) Στην παράγραφο 2, προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισμός:
«ζ β) «απλούστευση»: η μείωση των 
εντύπων, η δημιουργία κοινών 
διαδικασιών και εργαλείων συντονισμού 
προκειμένου να ενσωματωθούν οι 
αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται από 
τις ενδιαφερόμενες αρχές. Η 
απλούστευση συνεπάγεται επίσης 
θέσπιση κοινών κριτηρίων, πιο σύντομων 
προθεσμιών για την υποβολή εκθέσεων 
και ενίσχυση των αντικειμενικών και 
επιστημονικών αξιολογήσεων.»

Or. en

Τροπολογία 128
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στην παράγραφο 2, προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισμός:
«ζ α) «ανεξάρτητος»: ικανός για τεχνική 
ή επιστημονική αντικειμενικότητα, χωρίς 
επηρεασμό από κατευθύνσεις ή επιρροή 
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εκ μέρους του κυρίου του έργου, της 
αρμόδιας αρχής ή της εθνικής 
κυβέρνησης ή της περιφερειακής ή 
τοπικής διοίκησης.»

Or. en

Τροπολογία 129
Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να μην 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για έργα 
που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς 
εθνικής άμυνας ή έκτακτων περιπτώσεων 
πολιτικής προστασίας, εφόσον κρίνουν ότι 
η εφαρμογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν, κατά περίπτωση, να μην 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για έργα 
που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς 
εθνικής άμυνας ή έκτακτων περιπτώσεων 
πολιτικής προστασίας, εφόσον κρίνουν ότι 
η εφαρμογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 130
Κρίτων Αρσένης, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να μην 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για έργα 
που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να μην 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για έργα 
που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς 
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εθνικής άμυνας ή έκτακτων περιπτώσεων 
πολιτικής προστασίας, εφόσον κρίνουν 
ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στους σκοπούς 
αυτούς.

εθνικής άμυνας, εφόσον κρίνουν ότι η 
εφαρμογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση που αφορά έργα που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς έκτακτων περιπτώσεων 
πολιτικής προστασίας εισάγεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4.

Τροπολογία 131
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να μην 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για έργα 
που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς 
εθνικής άμυνας ή έκτακτων περιπτώσεων 
πολιτικής προστασίας, εφόσον κρίνουν ότι 
η εφαρμογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να μην 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για έργα 
που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς 
εθνικής άμυνας ή έκτακτων περιπτώσεων 
πολιτικής προστασίας, εφόσον κρίνουν ότι 
η εφαρμογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς και 
εφόσον δεν δημιουργείται σοβαρός 
κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Or. es

Τροπολογία 132
Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για 
έργα που εγκρίνονται λεπτομερώς με 
ειδική εθνική νομοθετική πράξη, με την 
προϋπόθεση ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι 
της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
πληροφοριών, επιτυγχάνονται με 
νομοθετική διαδικασία. Κάθε δύο έτη από 
την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας XXX 
[Παρακαλείται η Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγει τον 
αριθμό της παρούσας οδηγίας], τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για 
τυχόν εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ανοικτή παρέκκλιση με περιορισμένες διαδικαστικές εγγυήσεις. Παρόλο που τα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν την παρέκκλιση αυτή, θα μπορούσε να 
καταστρατηγήσει σημαντικά την εφαρμογή της οδηγίας.

Τροπολογία 133
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για 
έργα που εγκρίνονται λεπτομερώς με 
ειδική εθνική νομοθετική πράξη, με την 
προϋπόθεση ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι 
της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
πληροφοριών, επιτυγχάνονται με 

Διαγράφεται
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νομοθετική διαδικασία. Κάθε δύο έτη από 
την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας XXX 
[Παρακαλείται η Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγει τον 
αριθμό της παρούσας οδηγίας], τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για 
τυχόν εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Or. en

Τροπολογία 134
Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για 
έργα που εγκρίνονται λεπτομερώς με 
ειδική εθνική νομοθετική πράξη, με την 
προϋπόθεση ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι 
της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
πληροφοριών, επιτυγχάνονται με 
νομοθετική διαδικασία. Κάθε δύο έτη από 
την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας XXX 
[Παρακαλείται η Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγει τον 
αριθμό της παρούσας οδηγίας], τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν 
εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για 
έργα που εγκρίνονται λεπτομερώς με 
ειδική εθνική νομοθετική πράξη, με την 
προϋπόθεση ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι 
της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
πληροφοριών, επιτυγχάνονται με 
νομοθετική διαδικασία. Κάθε δύο έτη από 
την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας XXX 
[Παρακαλείται η Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγει τον 
αριθμό της παρούσας οδηγίας], τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν 
εφαρμογή της παρούσας διάταξης.»

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εισάγεται η ακόλουθη παράγραφος 
4α:
«4α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε έργα που απαιτούνται στο πλαίσιο 
άδειας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την 
οδηγία 2010/75/ΕΕ ή που κρίνονται 
αναγκαία για την εφαρμογή μέτρων 
πρόληψης ή αποκατάστασης των 
περιβαλλοντικών ζημιών βάσει της 
οδηγίας 2004/35/ΕΚ.»

Or. it

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή αλληλεπικάλυψης νομοθεσιών και διαδικασιών.

Τροπολογία 136
Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλισθεί 
ότι πριν χορηγηθεί η άδεια, τα έργα τα 
οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, 
μεταξύ άλλων, της φύσεως, του 
μεγέθους ή της θέσεώς τους, υπόκεινται 
σε παροχή άδειας και εκτίμηση 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατόπιν 
διαβούλευσης με το κοινό. Θεσπίζονται 
μέτρα παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
καθώς και μέτρα μετριασμού και 
αντιστάθμισης, κατά περίπτωση, από την 
αρμόδια αρχή κατά τη χορήγηση της 
άδειας. Αυτά τα έργα ορίζονται στο 
άρθρο 4.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 ευθυγραμμίζεται με το νέο κείμενο του άρθρου 8 παράγραφος 2 όπου 
προβλέπονται μέτρα παρακολούθησης των σημαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, καθώς και μέτρα μετριασμού και αντιστάθμισης. Επιπλέον, ενισχύεται η 
συμμετοχή του κοινού.

Τροπολογία 137
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 
ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας 
εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υποβάλλονται
σε συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων της 
σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 
ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας 
εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υπόκεινται 
από τα κράτη μέλη σε συντονισμένες ή 
κοινές διαδικασίες για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός των διαδικασιών, όπως προβλέπεται από την Επιτροπή, είναι ευπρόσδεκτος· 
ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τις ενωσιακές νομικές 
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βάσεις που θεωρούν ενδεδειγμένες για τον εν λόγω συντονισμό. Ο συντονισμός δεν πρέπει 
επίσης να συντελείται «πάση θυσία».

Τροπολογία 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 
ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας 
εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υποβάλλονται 
σε συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων της 
σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 
ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας 
εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, δύναται να 
υποβάλλονται σε συντονισμένες ή κοινές 
διαδικασίες για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας, εάν κρίνεται κατάλληλο από 
τις αρχές του κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή διαδικασία έχει τη δυνατότητα να οργανώσει τη διαδικασία, αλλά η τρέχουσα 
διατύπωση αποκλείει άλλες ευέλικτες λύσεις. Ο υποχρεωτικός συντονισμός δεν θα απλοποιούσε 
τη διαδικασία ούτε θα την έκανε πιο εύκολη, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά 
περίπτωση. Σε ορισμένα κράτη μέλη, τα δικαστήρια συμμετέχουν στη διαδικασία εκτίμησης και 
άλλες αρχές δεν μπορούν να αποφασίσουν στα δικαστήρια.

Τροπολογία 139
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 
ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας 
εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υποβάλλονται 
σε συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων της 
σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 
ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας 
εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, δύναται να 
υποβάλλονται σε συντονισμένες ή κοινές 
διαδικασίες για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 140
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 
ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας 
εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υποβάλλονται 
σε συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων της 
σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 
ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας 
εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, δύναται να 
υποβάλλονται σε συντονισμένες ή κοινές 
διαδικασίες για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 141
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 
ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας 
εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υποβάλλονται 
σε συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων της 
σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 
ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας 
εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, δύναται να 
υποβάλλονται σε συντονισμένες ή κοινές 
διαδικασίες για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δίνεται στα κράτη μέλη ένας βαθμός ευελιξίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
επιθυμούν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις των διαφόρων οδηγιών της ΕΕ, χωρίς να 
υπονομεύονται οι συνολικοί στόχοι της εν λόγω νομοθεσίας.

Τροπολογία 142
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 
ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας 
εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υποβάλλονται 
σε συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων της 
σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 
ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας 
εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, δύναται να 
υποβάλλονται σε συντονισμένες ή κοινές 
διαδικασίες για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας.

Or. en
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Τροπολογία 143
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 
ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας 
εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υποβάλλονται 
σε συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων της 
σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει 
ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας 
εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υποβάλλονται 
σε συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων των 
ακόλουθων ενωσιακών νομοθετημάτων:
– της οδηγίας 2009/147/ΕΚ περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών,
– της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων,
– της οδηγίας 2010/75/EΕ περί 
βιομηχανικών εκπομπών,
– της οδηγίας 92/43/EΟΚ του Συμβουλίου 
για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας.

Or. de

Τροπολογία 144
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη συντονισμένη διαδικασία, η 
αρμόδια αρχή συντονίζει τις διάφορες 

Διαγράφεται
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μεμονωμένες εκτιμήσεις που απαιτούνται 
βάσει της σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας και εκδίδονται από πολλές 
αρχές, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων 
διατάξεων άλλων σχετικών ενωσιακών 
νομοθετημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι εκτιμούμε τον στόχο της Επιτροπής για επιτάχυνση και οργάνωση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την υποχρεωτική εισαγωγή μιας κοινής ή 
συντονισμένης διαδικασίας εκτίμησης. Η τροποποιηθείσα οδηγία θα πρέπει να επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που είναι προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα 
να αποφασίσουν κατά πόσο οι μη παράλληλες ή παράλληλες διαδικασίες, μια κοινή ή μη κοινή 
διαδικασία θα κάλυπταν τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

Τροπολογία 145
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη συντονισμένη διαδικασία, η 
αρμόδια αρχή συντονίζει τις διάφορες 
μεμονωμένες εκτιμήσεις που απαιτούνται 
βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας 
και εκδίδονται από πολλές αρχές, με την 
επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων διατάξεων 
άλλων σχετικών ενωσιακών 
νομοθετημάτων.

Εάν ένα έργο υπόκειται στη συντονισμένη 
διαδικασία, η αρμόδια αρχή συντονίζει τις 
διάφορες μεμονωμένες εκτιμήσεις που 
απαιτούνται βάσει της σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας και εκδίδονται από πολλές 
αρχές, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων 
διατάξεων άλλων σχετικών ενωσιακών 
νομοθετημάτων.

Or. en

Τροπολογία 146
Sandrine Bélier
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη συντονισμένη διαδικασία, η 
αρμόδια αρχή συντονίζει τις διάφορες 
μεμονωμένες εκτιμήσεις που απαιτούνται 
βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας 
και εκδίδονται από πολλές αρχές, με την 
επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων διατάξεων
άλλων σχετικών ενωσιακών 
νομοθετημάτων.

Κατά τη συντονισμένη διαδικασία, η 
αρμόδια αρχή συντονίζει τις διάφορες 
μεμονωμένες εκτιμήσεις που απαιτούνται 
βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας 
και εκδίδονται από πολλές αρχές, με την 
επιφύλαξη άλλων σχετικών ενωσιακών 
νομοθετημάτων.

Or. en

Τροπολογία 147
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη συντονισμένη διαδικασία, η 
αρμόδια αρχή συντονίζει τις διάφορες 
μεμονωμένες εκτιμήσεις που απαιτούνται 
βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας 
και εκδίδονται από πολλές αρχές, με την 
επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων διατάξεων 
άλλων σχετικών ενωσιακών 
νομοθετημάτων.

Κατά τη συντονισμένη διαδικασία, η 
αρμόδια αρχή/οι αρμόδιες αρχές
συντονίζει/συντονίζουν τις διάφορες 
μεμονωμένες εκτιμήσεις που απαιτούνται 
βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας 
και εκδίδονται από πολλές αρχές, με την 
επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων διατάξεων 
άλλων σχετικών ενωσιακών 
νομοθετημάτων.

Or. de

Τροπολογία 148
Marianne Thyssen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κοινή διαδικασία, η αρμόδια 
αρχή εκδίδει μία εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία 
ενσωματώνει τις εκτιμήσεις μιας ή 
περισσοτέρων αρχών, με την επιφύλαξη 
τυχόν αντιθέτων διατάξεων άλλων 
σχετικών ενωσιακών νομοθετημάτων.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι υποστηρίζουμε κατά βάση ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αλληλεπικαλύψεις 
εκτιμήσεων και όλα τα άλλα ζητήματα που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων ή την επιβραδύνουν, η τροποποιηθείσα οδηγία πρέπει να επιτρέπει την 
ανάπτυξη των έργων κατά στάδια και να αναγνωρίζει ότι μπορεί να απαιτείται η χορήγηση 
αδειών από διάφορες αρχές σε σχέση με οποιοδήποτε συγκεκριμένο έργο σε διαφορετικά στάδια 
και διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Τροπολογία 149
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κοινή διαδικασία, η αρμόδια 
αρχή εκδίδει μία εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία 
ενσωματώνει τις εκτιμήσεις μιας ή 
περισσοτέρων αρχών, με την επιφύλαξη 
τυχόν αντιθέτων διατάξεων άλλων 
σχετικών ενωσιακών νομοθετημάτων.

Εάν ένα έργο υπόκειται στην κοινή 
διαδικασία, η αρμόδια αρχή εκδίδει μία 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
στην οποία ενσωματώνει τις εκτιμήσεις 
μιας ή περισσοτέρων αρχών, με την 
επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων διατάξεων 
άλλων σχετικών ενωσιακών 
νομοθετημάτων.

Or. en
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Τροπολογία 150
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κοινή διαδικασία, η αρμόδια 
αρχή εκδίδει μία εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία 
ενσωματώνει τις εκτιμήσεις μιας ή 
περισσοτέρων αρχών, με την επιφύλαξη 
τυχόν αντιθέτων διατάξεων άλλων 
σχετικών ενωσιακών νομοθετημάτων.

Κατά την κοινή διαδικασία, η αρμόδια 
αρχή/οι αρμόδιες αρχές εκδίδει/εκδίδουν
μία εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, στην οποία 
ενσωματώνει/ενσωματώνουν τις 
εκτιμήσεις μιας ή περισσοτέρων αρχών, με 
την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων διατάξεων 
άλλων σχετικών ενωσιακών 
νομοθετημάτων.

Or. de

Τροπολογία 151
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μία αρχή, η οποία 
είναι αρμόδια να διευκολύνει τη 
διαδικασία χορήγησης άδειας για κάθε 
έργο.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός των διαδικασιών, όπως προβλέπεται από την Επιτροπή, είναι ευπρόσδεκτος· 
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ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τις ενωσιακές νομικές 
βάσεις που θεωρούν ενδεδειγμένες για τον εν λόγω συντονισμό. Ο συντονισμός δεν πρέπει 
επίσης να συντελείται «πάση θυσία».

Τροπολογία 152
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μία αρχή, η οποία 
είναι αρμόδια να διευκολύνει τη 
διαδικασία χορήγησης άδειας για κάθε 
έργο.

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 153
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – τέταρτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μία αρχή, η οποία 
είναι αρμόδια να διευκολύνει τη 
διαδικασία χορήγησης άδειας για κάθε 
έργο.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ομοίως, ο διορισμός μίας αρχής θα πρέπει να έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να διαρθρώνονται και να οργανώνονται κατά 
τρόπο λογικό για τα επιμέρους εθνικά συστήματα, τα νομοθετικά πλαίσια και τα συγκεκριμένα 
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έργα. Αρκεί η τροποποιηθείσα οδηγία να δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται σε κοινή ή συντονισμένη 
διαδικασία στην περίπτωση που τα κράτη μέλη αναγνωρίσουν ότι η εν λόγω κοινή διαδικασία ή 
ο συντονισμός θα κάλυπτε τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

Τροπολογία 154
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μία αρχή, η οποία 
είναι αρμόδια να διευκολύνει τη 
διαδικασία χορήγησης άδειας για κάθε 
έργο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν μία 
αρχή, η οποία διευκολύνει τη διαδικασία 
χορήγησης άδειας για κάθε έργο.

Or. nl

Τροπολογία 155
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μία αρχή, η οποία 
είναι αρμόδια να διευκολύνει τη 
διαδικασία χορήγησης άδειας για κάθε 
έργο.

Τα κράτη μέλη δύναται να ορίζουν μία 
αρχή, η οποία είναι αρμόδια να 
διευκολύνει τη διαδικασία χορήγησης 
άδειας για κάθε έργο.

Or. en

Τροπολογία 156
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μία αρχή, η οποία 
είναι αρμόδια να διευκολύνει τη 
διαδικασία χορήγησης άδειας για κάθε 
έργο.

Τα κράτη μέλη δύναται να ορίζουν μία 
αρχή, η οποία είναι αρμόδια να 
διευκολύνει τη διαδικασία χορήγησης 
άδειας για κάθε έργο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δίνεται στα κράτη μέλη ένας βαθμός ευελιξίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
επιθυμούν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις των διαφόρων οδηγιών της ΕΕ, χωρίς να 
υπονομεύονται οι συνολικοί στόχοι της εν λόγω νομοθεσίας.

Τροπολογία 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μία αρχή, η οποία 
είναι αρμόδια να διευκολύνει τη 
διαδικασία χορήγησης άδειας για κάθε 
έργο.

Τα κράτη μέλη ορίζουν μία αρχή, η οποία 
είναι αρμόδια να διευκολύνει τη 
διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για κάθε έργο.

Or. pl

Τροπολογία 158
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 α (νέο)



PE510.827v01-00 62/79 AM\936759EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε όλες τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, ο κύριος του έργου 
αποδεικνύει στην περιβαλλοντική έκθεση 
ότι έγινε αναφορά σε οποιαδήποτε άλλα 
ενωσιακά νομοθετήματα που σχετίζονται 
με την προτεινόμενη ανάπτυξη για την 
οποία απαιτούνται εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το πεδίο εφαρμογής της περιβαλλοντικής έκθεσης θα πρέπει 
να ευθυγραμμίζεται με τους συνολικούς στόχους της νομοθεσίας της ΕΕ που ισχύει για τις 
εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τροπολογία 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 4 
τροποποιείται ως εξής:
«4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, τα 
κράτη μέλη μπορούν σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις να εξαιρούν, εν όλω ή εν 
μέρει, ένα ειδικό έργο από την παρούσα 
οδηγία.
Γι αυτόν τον λόγο, τα κράτη μέλη πρέπει 
να καθορίσουν κατώτατα όρια 
αποκλεισμού για τα έργα που δεν έχουν 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ώστε να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος 
των αρμόδιων για τον προκαταρτικό 
έλεγχο αρχών και να παρέχονται στους 
κύριους των εν λόγω έργων οι 
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διασφαλίσεις που καθιστούν δυνατή την 
υλοποίησή τους εντός εύλογης και 
προκαθορισμένης προθεσμίας.»

Or. fr

Τροπολογία 160
Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nessa Childers, Vittorio 
Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, τα 
κράτη μέλη μπορούν σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις να εξαιρούν, εάν κάτι τέτοιο 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, 
εν όλω ή εν μέρει, ένα ειδικό έργο που 
εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς 
έκτακτων περιπτώσεων πολιτικής 
προστασίας από την παρούσα οδηγία,
εάν η εφαρμογή αυτή θα είχε αρνητική 
επίπτωση στους εν λόγω σκοπούς.
Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη:
-α) ενημερώνουν το ενδιαφερόμενο κοινό 
και πραγματοποιούν διαβούλευση με 
αυτό·
α) εξετάζουν αν ενδείκνυται άλλη μορφή 
εκτίμησης·
β) θέτουν στη διάθεση του 
ενδιαφερομένου κοινού τις πληροφορίες 
που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων 
μορφών εκτίμησης που αναφέρονται στο 
στοιχείο α), τις πληροφορίες σχετικά με 
την απόφαση χορήγησης εξαίρεσης και 
τους λόγους για τη χορήγησή της·
γ) ενημερώνουν την Επιτροπή, πριν από 
την παροχή της άδειας, για τους λόγους 
οι οποίοι δικαιολογούν την παρεχόμενη 
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εξαίρεση και της δίνουν τις πληροφορίες 
τις οποίες, εφόσον απαιτείται, θέτουν 
στη διάθεση των δικών τους υπηκόων.
Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως τα 
έγγραφα που λαμβάνει στα άλλα κράτη 
μέλη.
Η Επιτροπή κάνει κάθε χρόνο 
απολογισμό της εφαρμογής της 
παρούσας παραγράφου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση του άρθρου 1 παράγραφος 3 που αφορά έργα που εξυπηρετούν αποκλειστικά 
σκοπούς έκτακτων περιπτώσεων πολιτικής προστασίας εισάγεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4. 
Επιπλέον, ενισχύεται η συμμετοχή του κοινού.

Τροπολογία 161
Franco Bonanini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, τα 
κράτη μέλη μπορούν σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις να εξαιρούν, εν όλω ή εν 
μέρει, ένα ειδικό έργο από την παρούσα 
οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη:
-α) διεξάγουν διαβούλευση με το 
ενδιαφερόμενο κοινό, διασφαλίζοντας την 
επαρκή εκπροσώπηση των κοινωνικών 
και οικονομικών ομάδων που έχουν 
παρουσία εντός του πλαισίου το οποίο 
επηρεάζεται από το έργο·
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α) εξετάζουν αν ενδείκνυται άλλη μορφή 
εκτίμησης·
β) θέτουν στη διάθεση του 
ενδιαφερομένου κοινού τις πληροφορίες 
που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων 
μορφών εκτίμησης που αναφέρονται στο 
στοιχείο α), τις πληροφορίες σχετικά με 
την απόφαση χορήγησης εξαίρεσης και 
τους λόγους για τη χορήγησή της·
γ) ενημερώνουν την Επιτροπή, πριν από 
την παροχή της άδειας, για τους λόγους 
οι οποίοι δικαιολογούν την παρεχόμενη 
εξαίρεση και της δίνουν τις πληροφορίες 
τις οποίες, εφόσον απαιτείται, θέτουν 
στη διάθεση των δικών τους υπηκόων.
Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως τα 
έγγραφα που λαμβάνει στα άλλα κράτη 
μέλη. Η Επιτροπή κάνει κάθε χρόνο 
απολογισμό της εφαρμογής της 
παρούσας παραγράφου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.»

Or. it

Τροπολογία 162
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το πρώτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, τα 
κράτη μέλη μπορούν, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και μόνο κατόπιν 
διαβούλευσης με το κοινό, να εξαιρούν, 
εν όλω ή εν μέρει, ένα ειδικό έργο από 
την παρούσα οδηγία.»
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Or. en

Τροπολογία 163
João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 4 πρώτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής 
κείμενο:
«4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 
παράγραφος 1 (νέα) και του άρθρου 7, τα 
κράτη μέλη μπορούν, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να εξαιρούν, εν όλω ή εν 
μέρει, ένα ειδικό έργο από την παρούσα 
οδηγία.»

Or. pt

Αιτιολόγηση

Αποκλειστικός σκοπός της εισαγωγής της φράσης «άρθρο 6 παράγραφος 1 (νέα)» είναι να 
εξασφαλισθεί συνέπεια με την τροπολογία σύμφωνα με την οποία το κοινό θα δικαιούται να 
ζητεί τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ένα συγκεκριμένο έργο που 
θεωρείται ότι εγείρει ανησυχίες, εφαρμόζοντας για τον σκοπό αυτό ρυθμίσεις που διέπουν την 
ενεργό συμμετοχή ιδιωτών, τοπικών αρχών ή οργανισμών.

Τροπολογία 164
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων εντοπίζονται, περιγράφονται 
και αξιολογούνται δεόντως, με βάση κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση και σύμφωνα με 

Στην εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, με βάση κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως
10 και κατά δέοντα τρόπο, εντοπίζονται
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τα άρθρα 4 έως 11, οι άμεσες και έμμεσες 
σημαντικές επιπτώσεις ενός έργου:

και περιγράφονται οι σχετικές άμεσες και 
έμμεσες επιπτώσεις ενός έργου και 
αξιολογείται κατά πόσο οι επιπτώσεις 
αυτές είναι σημαντικές:

Or. en

Αιτιολόγηση

Επικροτείται η εισαγωγή του όρου «σημαντικές» καθώς καθιστά σαφές ότι η ΕΠΕ θα πρέπει να 
εστιάζει στις πτυχές του περιβάλλοντος που είναι πιθανόν να επηρεαστούν σημαντικά. Ο όρος 
«σχετικές» καθιστά σαφές ότι μόνο σχετικές επιπτώσεις θα πρέπει να καλύπτονται από την 
ΕΠΕ. Η αναφορά στα σχετικά άρθρα της οδηγίας θα πρέπει να είναι αναφορά στα άρθρα 5 έως 
10 αντί των άρθρων 4 έως 11, από τη στιγμή που ούτε ο έλεγχος (άρθρο 4) ούτε και η 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη (άρθρο 11) αποτελούν στοιχεία της ΕΠΕ).

Τροπολογία 165
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων εντοπίζονται, περιγράφονται 
και αξιολογούνται δεόντως, με βάση κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση και σύμφωνα με 
τα άρθρα 4 έως 11, οι άμεσες και έμμεσες 
σημαντικές επιπτώσεις ενός έργου:

Στην εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων εντοπίζονται, περιγράφονται 
και αξιολογούνται δεόντως, με βάση κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση και τις βασικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες και σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 έως 11, οι άμεσες και 
έμμεσες σημαντικές επιπτώσεις ενός 
έργου:

Or. en

Τροπολογία 166
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3



PE510.827v01-00 68/79 AM\936759EL.doc

EL

Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στον πληθυσμό, την ανθρώπινη υγεία 
και τη βιοποικιλότητα, και ιδίως τα 
προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα 
με βάση την οδηγία 92/43/EΟΚ(*) του 
Συμβουλίου και την οδηγία 2009/147/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(**)·

α) στον άνθρωπο, στη χλωρίδα και στην 
πανίδα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της ισχύουσας οδηγίας ΕΠΕ πρέπει να διατηρηθεί. Οι προτεινόμενοι νέοι όροι είναι 
υπερβολικά ασαφείς και δεν έχουν αναφορά στο έργο καθεαυτό.

Τροπολογία 167
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στον πληθυσμό, την ανθρώπινη υγεία 
και τη βιοποικιλότητα, και ιδίως τα 
προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα με 
βάση την οδηγία 92/43/EΟΚ(*) του 
Συμβουλίου και την οδηγία 2009/147/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(**)·

α) στον πληθυσμό, την ανθρώπινη υγεία, 
την πανίδα, τη χλωρίδα και τη 
βιοποικιλότητα, και ιδίως τα 
προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα με 
βάση τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ (*) και 
2009/147/ΕΚ (**)·

Or. en

Τροπολογία 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στον πληθυσμό, την ανθρώπινη υγεία 
και τη βιοποικιλότητα, και ιδίως τα 
προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα με 
βάση την οδηγία 92/43/EΟΚ(*) του 
Συμβουλίου και την οδηγία 2009/147/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(**)·

α) στον πληθυσμό, την ανθρώπινη υγεία 
και τη χλωρίδα και πανίδα, και ιδίως τα 
προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα με 
βάση την οδηγία 92/43/EΟΚ(*) του 
Συμβουλίου και την οδηγία 2009/147/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(**)·

Or. it

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση με βάση το ισχύον κείμενο.

Τροπολογία 169
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στον πληθυσμό, την ανθρώπινη υγεία 
και τη βιοποικιλότητα, και ιδίως τα 
προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα με 
βάση την οδηγία 92/43/EΟΚ(*) του 
Συμβουλίου και την οδηγία 2009/147/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(**)·

α) στον πληθυσμό, την ανθρώπινη υγεία 
και τη βιοποικιλότητα, και ιδίως, κατά 
περίπτωση, τα προστατευόμενα είδη και 
ενδιαιτήματα με βάση την οδηγία 
92/43/EΟΚ(*) του Συμβουλίου και την 
οδηγία 2009/147/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(**)·

Or. en

Τροπολογία 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στον πληθυσμό, την ανθρώπινη υγεία 
και τη βιοποικιλότητα, και ιδίως τα 
προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα με 
βάση την οδηγία 92/43/EΟΚ(*) του 
Συμβουλίου και την οδηγία 2009/147/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(**)·

α) στον πληθυσμό, την ανθρώπινη υγεία 
και τη βιοποικιλότητα, και ιδίως τα 
προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα με 
βάση την οδηγία 92/43/EΟΚ(*) του 
Συμβουλίου, την οδηγία 2009/147/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(**) και την οδηγία 
2000/60/ΕΚ1·

_______________
1 ΕΕ L 327, της 22.12.2000, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστέθηκε η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

Τροπολογία 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
2011/92/EΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την 
κλιματική αλλαγή·

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα, το 
κλίμα και στο τοπίο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο της οδηγίας δεν πρέπει να αλλάξει. Οι προτεινόμενοι νέοι όροι είναι 
υπερβολικά ασαφείς – ενδέχεται να δημιουργήσουν αβέβαιο νομικό καθεστώς για τη μετέπειτα 
εφαρμογή της οδηγίας· η έκταση της ΕΠΕ θα ήταν τελικά ασαφής. Μεταξύ άλλων, πρέπει επί 
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του παρόντος να διατηρηθεί η συναφής ορολογία. Όσον αφορά τις συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής, έχουν ήδη ελεγχθεί δυνάμει των στοιχείων δ) και ε).

Τροπολογία 172
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την 
κλιματική αλλαγή·

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και το 
κλίμα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «land» (γη) στην αγγλική έκδοση θα πρέπει να διαγραφεί καθώς η χρήση της γης 
αποτελεί αρμοδιότητα του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Δεν είναι δυνατόν οι κύριοι ενός τοπικού έργου να 
εκτιμήσουν τις επιπτώσεις στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία 173
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την 
κλιματική αλλαγή·

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την 
κλιματική αλλαγή·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de
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Τροπολογία 174
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την 
κλιματική αλλαγή·

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και το 
κλίμα·

Or. de

Τροπολογία 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την 
κλιματική αλλαγή·

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και το 
κλίμα·

Or. pl

Τροπολογία 176
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ 
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την 
κλιματική αλλαγή·

β) στο έδαφος, το υπέδαφος, τα ύδατα, τον 
αέρα, το κλίμα και την κλιματική αλλαγή 
και τους φυσικούς πόρους·
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Or. en

Τροπολογία 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την 
κλιματική αλλαγή·

β) στο έδαφος, το υπέδαφος, τα ύδατα, τον 
αέρα και την κλιματική αλλαγή·

Or. lt

Τροπολογία 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την 
κλιματική αλλαγή·

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την 
κλιματική αλλαγή (όσον αφορά τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου)·

Or. it

Τροπολογία 179
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην καλλιεργούμενη γη και τις 
εκμεταλλεύσιμες δασικές εκτάσεις·



PE510.827v01-00 74/79 AM\936759EL.doc

EL

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελέγχεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο μίας 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ο αντίκτυπος ενός έργου στις εδαφικές εκτάσεις. 
Ωστόσο, το προστατευόμενο αγαθό που ονομάζεται εδαφική έκταση δεν πρέπει να περιορίζεται 
μόνο στην καθαρά ποιοτική περιβαλλοντική πτυχή της γονιμότητας του εδάφους, αλλά και να 
επεκτείνεται στη διατήρηση των δασικών εκτάσεων και της καλλιεργούμενης παραγωγικής γης 
και από ποσοτική άποψη.

Τροπολογία 180
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική 
κληρονομιά και το φυσικό τοπίο·

γ) στα υλικά αγαθά και την πολιτιστική 
κληρονομιά·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο της οδηγίας δεν πρέπει να αλλάξει. Οι προτεινόμενοι νέοι όροι είναι 
υπερβολικά ασαφείς – ενδέχεται να δημιουργήσουν αβέβαιο νομικό καθεστώς για τη μετέπειτα 
εφαρμογή της οδηγίας· η έκταση της ΕΠΕ θα ήταν τελικά ασαφής.

Τροπολογία 181
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική γ) στα υλικά αγαθά 
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κληρονομιά και το φυσικό τοπίο· (συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στις αξίες των ακινήτων), την πολιτιστική 
κληρονομιά και το φυσικό τοπίο·

Or. en

Τροπολογία 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική 
κληρονομιά και το φυσικό τοπίο·

γ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική 
κληρονομιά και το φυσικό τοπίο σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της ΣΕΕ και τα άρθρα 36 
και 167 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 183
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική 
κληρονομιά και το φυσικό τοπίο·

γ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική 
κληρονομιά και το φυσικό τοπίο σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 184
Richard Seeber
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στην έκθεση, την ευαισθησία και την 
ανθεκτικότητα των παραγόντων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), σε 
κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών.»

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στην έκθεση, την ευαισθησία και την 
ανθεκτικότητα των παραγόντων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), σε 
κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών.»

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών είναι δύσκολο να προβλεφθούν και δεν μπορούν να 
προσδιοριστούν επαρκώς.

Τροπολογία 186
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στην έκθεση, την ευαισθησία και την 
ανθεκτικότητα των παραγόντων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), σε 
κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση εισάγει την έκθεση, την ευαισθησία και την ανθεκτικότητα των παραγόντων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) σε κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών. Κάτι τέτοιο επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σε έναν τομέα που 
υπερβαίνει τα περιβαλλοντικά ζητήματα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο πολύπλοκες, 
δαπανηρές και μακροσκελείς περιβαλλοντικές εκθέσεις και στην αλληλοεπικάλυψη των 
απαιτήσεων άλλων ευρωπαϊκών νομοθετημάτων, όπως η οδηγία Seveso III (για τον έλεγχο 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης), για παράδειγμα σε σχέση με την εκτίμηση των εγκαταστάσεων 
που είναι ευαίσθητες σε κινδύνους καταστροφών.

Τροπολογία 187
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στην έκθεση, την ευαισθησία και την 
ανθεκτικότητα των παραγόντων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), σε 
κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών.

ε) στην έκθεση, την ευαισθησία και την 
ανθεκτικότητα των παραγόντων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), σε 
πιθανούς κινδύνους φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών, εφόσον η 
υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ ή οι 
διεθνείς συμβάσεις απαιτούν μια τέτοια 
εκτίμηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος εφαρμογής της απαίτησης αυτής σε όλα τα έργα που καλύπτονται από την 
οδηγία, καθώς θα ήταν υπερβολικά επαχθής για πολλά από αυτά. Τα έργα που εκτίθενται ή 
είναι ευάλωτα σε καταστροφές καλύπτονται είτε από άλλες πράξεις της νομοθεσίας της ΕΕ είτε 
από διεθνείς συμβάσεις.

Τροπολογία 188
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
στους παράγοντες που αναφέρονται στα 
νέα στοιχεία α), β) και γ) λόγω κινδύνων 
που σχετίζονται με τα έργα και μπορούν 
να πάρουν τη μορφή φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών. Πρέπει να 
εξεταστούν τα γεγονότα που θα 
μπορούσαν εύλογα να θεωρηθούν 
χαρακτηριστικά για τον τύπο του έργου. 

Or. de

Τροπολογία 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που εξασφαλιστεί 
τυποποίηση των διαθέσιμων διαδικασιών 
σχετικά με κάποιο έργο ή εγκατάσταση, 
με βάση τα κριτήρια για τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνολογίες (BAT-Best 
Available Technologies), η αρμόδια αρχή 
θα πρέπει να λαμβάνει την εν λόγω 
τυποποίηση υπόψη, ενώ η εκτίμηση 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει 
να εστιάζει στην τοποθεσία των 
εγκαταστάσεων ή του έργου.

Or. es


