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Τροπολογία 190
Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:
«2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 
παράγραφος 4, για τα έργα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II, τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν κατά πόσο το 
έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10. Τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν κατόπιν 
διαβούλευσης με το κοινό βάσει: 
α) κατά περίπτωση εξέτασης· 
ή 
β) κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που 
καθορίζει το κράτος μέλος.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν 
και τις δύο διαδικασίες που αναφέρονται 
στα στοιχεία α) και β).»

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απαιτείται η συμμετοχή του κοινού, όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν εάν ένα 
έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση είτε με κατά περίπτωση εξέταση είτε με καθορισμό κατώτατων 
ορίων ή κριτηρίων δυνάμει του παραρτήματος ΙΙ. 

Τροπολογία 191
Sandrine Bélier

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να εφαρμόσουν και τις δύο 
διαδικασίες που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β). Όταν εφαρμόζεται το 
στοιχείο β), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι πραγματοποιείται διαβούλευση με το 
κοινό για τον καθορισμό των κατώτατων 
τιμών ή κριτηρίων.»

Or. en

Τροπολογία 192
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να εφαρμόσουν και τις δύο 
διαδικασίες που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β). Όταν εφαρμόζεται το 
στοιχείο β), πρέπει να διεξάγονται 
διαβουλεύσεις με το κοινό με στόχο τον 
καθορισμό κατώτατων ορίων ή 
κριτηρίων.»

Or. pt

Τροπολογία 193
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
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Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
II, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες 
σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου, 
τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει 
προκειμένου να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. 
Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται 
στο παράρτημα II.A.

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
II, ο κύριος έργου παρέχει, εφόσον αυτό 
είναι αναγκαίο και ενδεδειγμένο,
πληροφορίες σχετικές με τα 
χαρακτηριστικά του έργου, τον δυνητικό 
αντίκτυπό του στο περιβάλλον και τα 
μέτρα που προτείνει προκειμένου να 
αποφευχθούν ή να μειωθούν σημαντικές 
επιπτώσεις. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που πρέπει υποχρεωτικά να παρέχονται από τον κύριο έργου βάσει του 
παραρτήματος ΙΙ Α στο πλαίσιο του προκαταρκτικού ελέγχου θα έχουν ως αποτέλεσμα μια 
σημαντική επέκταση της υφιστάμενης υποχρέωσης ενημέρωσης σύμφωνα με την ισχύουσα 
οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό ωστόσο θα ήταν αντίθετο ακριβώς 
με το νόημα και τον σκοπό του προκαταρκτικού ελέγχου. Το παράρτημα ΙΙ Α πρέπει ως εκ 
τούτου να διαγραφεί, καθώς δεν πρέπει να γίνουν περισσότερες οι πληροφορίες που καλείται να 
παρέχει ο κύριος έργου κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο της κάθε μεμονωμένης περίπτωσης.

Τροπολογία 194
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
II, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες 
σχετικές με τα χαρακτηριστικά του 
έργου, τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
ΙΙ, για τα οποία δυνάμει της νομοθεσίας 
των κρατών μελών απαιτείται κατά 
περίπτωση εξέταση ή τα οποία πληρούν 
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περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει 
προκειμένου να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. 
Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο 
παράρτημα II.A.

τα κατώτατα όρια ή κριτήρια που 
ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, ο κύριος έργου παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του έργου και τον 
δυνητικό αντίκτυπο αυτού στο 
περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
καθορίζεται στο παράρτημα II.A.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία ελέγχου δεν θα πρέπει να αποτελείται από ανάλυση εξίσου διεξοδική με την ΕΠΕ. 
Ο κύριος έργου δεν θα πρέπει να πραγματοποιεί ΕΠΕ προκειμένου να πραγματοποιήσει ΕΠΕ.

Τροπολογία 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
II, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες 
σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου,
τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει 
προκειμένου να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. 
Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο 
παράρτημα II.A.

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
II, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες 
σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου 
και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
καθορίζεται στο παράρτημα II.A.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία ελέγχου αξιολογεί την ανάγκη για ΕΠΕ και δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά 
επαχθής. Οι αρχές αξιολόγουν, κατά περίπτωση, κατά πόσον τα έργα αναμένεται να έχουν 
σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον βάσει των πληροφοριών που υποβάλλει ο κύριος του 
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έργου. Εάν υφίσταται σημαντική επίπτωση, πρέπει να διεξαχθεί ΕΠΕ.

Τροπολογία 196
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
II, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες 
σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου, 
τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει 
προκειμένου να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. 
Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο 
παράρτημα II.A.

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
II, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες 
σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου, 
τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει 
προκειμένου να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. 
Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών 
που μπορεί να ζητηθούν από τις αρμόδιες 
αρχές καθορίζεται στο παράρτημα II.A.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι υποχρεωτικό να εξασφαλίζεται τυποποίηση των κριτηρίων σε περίπτωση που η 
αρμόδια αρχή διαθέτει ήδη ορισμένες πληροφορίες.

Τροπολογία 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
II, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες 
σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου, 
τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
II, για τα οποία απαιτείται εξέταση κατά 
περίπτωση σύμφωνα με το δίκαιο ενός 
κράτους μέλους ή τα οποία πληρούν τα 
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περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει 
προκειμένου να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. 
Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο 
παράρτημα II.A.

κατώτατα όρια ή τα κριτήρια που 
ορίζονται σε σχέση με την παράγραφο 2,
ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες 
σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου, 
τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει 
προκειμένου να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. 
Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο 
παράρτημα II.A.

Or. pl

Τροπολογία 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
II, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες 
σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου, 
τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει 
προκειμένου να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. 
Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο 
παράρτημα II.A.

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
II, τα οποία υποβάλλονται σε κατά 
περίπτωση εξέταση, κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4, παράγραφος 2, ο κύριος έργου 
παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα 
χαρακτηριστικά του έργου, τον δυνητικό 
αντίκτυπό του στο περιβάλλον και τα 
μέτρα που προτείνει προκειμένου να 
αποφευχθούν ή να μειωθούν σημαντικές 
επιπτώσεις. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
καθορίζεται στο παράρτημα II.A.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη παράγραφος μπορεί να υποδηλώνει ότι οι κύριοι έργου πρέπει να παρέχουν 
στην αρμόδια αρχή πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό 
του στο περιβάλλον για όλα τα έργα του παραρτήματος ΙΙ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για 
τα οποία ισχύουν κατώτατα όρια ή κριτήρια αποκλεισμού. Η εν λόγω ερμηνεία θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη γενίκευση της διαδικασίας εξέτασης κατά περίπτωση, με ένα πρώτο στάδιο για 
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όλα τα έργα που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και ένα δεύτερο για τα έργα που δεν εμπίπτουν 
στα κατώτατα όρια ή στα κριτήρια αποκλεισμού.

Τροπολογία 199
João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
II, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες 
σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου, 
τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει 
προκειμένου να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. 
Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο 
παράρτημα II.A.

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα 
II, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες 
σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου, 
τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει 
προκειμένου να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. 
Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο 
παράρτημα II.A. Οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να διατίθενται στο κοινό πριν από 
τον προσδιορισμό για τους σκοπούς της 
παραγράφου 2 και να δημοσιεύονται στο 
διαδίκτυο ώστε να εξασφαλίζεται 
μεγαλύτερη διαφάνεια και 
προβασιμότητα για το κοινό.»

Or. pt

Τροπολογία 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου, οι 
πληροφορίες που υποβάλλονται στην 
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αρμόδια αρχή σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του έργου θα πρέπει να 
είναι περιορισμένες σε αριθμό και να 
εστιάζουν σε ουσιαστικά στοιχεία βάσει 
των οποίων η αρχή θα μπορεί να 
αξιολογεί τη σκοπιμότητα του έργου και 
να προτείνει αλλαγές και εναλλακτικές 
λύσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός του προκαταρκτικού σχεδίου είναι ο περιορισμός των εργασιών και της διάρκειας της 
εκ των προτέρων εκτίμησης που απαιτείται με βάση τη διαδικασία ελέγχου, καθώς παρέχεται 
στον κύριο έργου μια πρώτη απάντηση σχετικά με τη σκοπιμότητα του έργου, με αποτέλεσμα την 
πιθανή εξοικονόμηση του κόστους ανάπτυξης. Το προκαταρκτικό σχέδιο δεν μπορεί να αποτελεί 
πλήρη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τροπολογία 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να γνωμοδοτεί 
επί της διαδικασίας ελέγχου σε σύντομο 
χρονικό διάστημα το οποίο δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 8 μήνες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλέπεται περιορισμός του χρόνου γνωμοδότησης της αρμόδιας αρχής 
ώστε να επιταχύνεται η εν λόγω διαδικασία, η οποία δεν αποτελεί παρά μια εκ των προτέρων 
εκτίμηση των επιπτώσεων.

Τροπολογία 202
Gaston Franco
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου, ο 
κύριος έργου παρέχει σε συνοπτική 
μορφή τις πληροφορίες που απαιτούνται 
βάσει του παραρτήματος ΙΙ.Α.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο προκαταρκτικό στάδιο της διαδικασίας ελέγχου, οι μελέτες και τα έργα δεν έχουν 
προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Χωρίς να προδικάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
ελέγχου, οι κύριοι του έργου δεν πρέπει να γίνονται αποδέκτες υπερβολικών απαιτήσεων. 
Σκοπός της διαδικασίας ελέγχου είναι να προσδιορίζονται οι ανάγκες και όχι να υποχρεούται ο 
κύριος του έργου να εκπονήσει μελέτη επιπτώσεων.

Τροπολογία 203
Marianne Thyssen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά 
περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια 
για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα 
κριτήρια επιλογής που συνδέονται με τα 
χαρακτηριστικά και την χωροθέτηση του 
έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των 
κριτηρίων επιλογής που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται καθορίζεται στο 
παράρτημα III.

4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά 
περίπτωση ή καθορίζονται κατώτατα όρια 
ή κριτήρια για τους σκοπούς της 
παραγράφου 2, λαμβάνονται υπόψη τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής που ορίζονται 
στο παράρτημα III.

Or. en
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Justification

The Commission’s proposal, perhaps unintentionally, changes the scope of Art. 4.3 of the 
current Directive. The current wording of Art. 4.3 makes it clear that the provision applies to 
both the Member State when setting exclusion thresholds/criteria and to the competent 
authorities when screening projects on a case-by-case basis. However, the proposal limits 
Art. 4.3 to this case-by-case examination by the competent authority and thus creates 
confusion as to the possibility for the Member States to opt for a system of exclusion 
thresholds that is not combined with a case-by-case examination.

Τροπολογία 204
Struan Stevenson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά 
περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια 
για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια 
επιλογής που συνδέονται με τα 
χαρακτηριστικά και την χωροθέτηση του 
έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των 
κριτηρίων επιλογής που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται καθορίζεται στο 
παράρτημα III.

4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά 
περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια 
για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής που συνδέονται με τα 
χαρακτηριστικά και την χωροθέτηση του 
έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των 
κριτηρίων επιλογής καθορίζεται στο 
παράρτημα III.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μόνο τα κριτήρια επιλογής που είναι σχετικά με 
το έργο.

Τροπολογία 205
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά 
περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια 
για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια 
επιλογής που συνδέονται με τα 
χαρακτηριστικά και την χωροθέτηση του 
έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των 
κριτηρίων επιλογής που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται καθορίζεται στο 
παράρτημα III.

4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά 
περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια 
για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια 
επιλογής που συνδέονται με τα 
χαρακτηριστικά και την χωροθέτηση του 
έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των 
κριτηρίων επιλογής που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται καθορίζεται στο 
παράρτημα III.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι υποχρεωτικό να εξασφαλίζεται τυποποίηση των κριτηρίων σε περίπτωση που η 
αρμόδια αρχή διαθέτει ήδη ορισμένες πληροφορίες.

Τροπολογία 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά 
περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια 
για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια 
επιλογής που συνδέονται με τα 
χαρακτηριστικά και την χωροθέτηση του 
έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των 
κριτηρίων επιλογής που πρέπει να
χρησιμοποιούνται καθορίζεται στο 
παράρτημα III.

4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά 
περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια 
για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια 
επιλογής που συνδέονται με τα 
χαρακτηριστικά και την χωροθέτηση του 
έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των 
κριτηρίων επιλογής που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη καθορίζεται στο 
παράρτημα III.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι όλες οι πληροφορίες του παραρτήματος ΙΙΙ σχετικές με ένα 
έργο. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει λόγος να απαιτείται ο πλήρης κατάλογος από τον 
κύριο έργου.

Τροπολογία 207
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά 
περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια 
για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια 
επιλογής που συνδέονται με τα 
χαρακτηριστικά και την χωροθέτηση του 
έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των 
κριτηρίων επιλογής που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται καθορίζεται στο 
παράρτημα III.

4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά 
περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια 
για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη, εφόσον 
απαιτείται, τα κριτήρια επιλογής που 
συνδέονται με τα χαρακτηριστικά και την 
χωροθέτηση του έργου και τον δυνητικό 
αντίκτυπό του στο περιβάλλον. 
Λεπτομερής κατάλογος των κριτηρίων 
επιλογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται 
καθορίζεται στο παράρτημα III.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο φόρτος εξέτασης και ελέγχου κάθε μεμονωμένου έργου πρέπει να είναι ανάλογος με το έργο. 
Η εκπλήρωση των κριτηρίων ελέγχου που περιλαμβάνονται στους καταλόγους δεν πρέπει να 
είναι υποχρεωτική, παρά μόνο στο μέτρο που τα εν λόγω κριτήρια είναι σημαντικά για το έργο 
και τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές του επιπτώσεις.

Τροπολογία 208
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου, ο 
κύριος έργου παρέχει συνοπτική 
περιγραφή του έργου σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ.Α.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο προκαταρκτικό στάδιο της διαδικασίας ελέγχου, οι μελέτες και τα έργα δεν έχουν 
προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Χωρίς να προδικάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
ελέγχου, οι κύριοι του έργου δεν πρέπει να γίνονται αποδέκτες υπερβολικών απαιτήσεων. 
Σκοπός της διαδικασίας ελέγχου είναι να προσδιορίζονται οι ανάγκες και όχι να υποχρεούται ο 
κύριος του έργου να εκπονήσει μελέτη επιπτώσεων.

Τροπολογία 209
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση
σύμφωνα με την παράγραφο 2, με βάση τις 
πληροφορίες που παρείχε ο κύριος έργου 
και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
αποτελέσματα μελετών, προκαταρκτικών 
ελέγχων ή εκτιμήσεων των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα. Η απόφαση κατά την 
παράγραφο 2:

5. Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε 
προσδιορισμό σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, με βάση τις πληροφορίες 
που παρείχε ο κύριος έργου σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 και συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα αποτελέσματα μελετών, 
προκαταρκτικών ελέγχων ή εκτιμήσεων 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον με βάση 
άλλο ενωσιακό νομοθέτημα. Ο 
προσδιορισμός κατά την παράγραφο 2:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ευθυγραμμίζεται με την παράγραφο 2, ο όρος ‘απόφαση’ θα πρέπει να 
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αντικατασταθεί από τον όρο ‘προσδιορισμός’. Θα πρέπει να προστεθεί παραπομπή στο άρθρο 4 
παράγραφος 3.

Τροπολογία 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, με βάση τις 
πληροφορίες που παρείχε ο κύριος έργου 
και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
αποτελέσματα μελετών, προκαταρκτικών 
ελέγχων ή εκτιμήσεων των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα. Η απόφαση κατά την 
παράγραφο 2:

5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, με βάση τις 
πληροφορίες που παρείχε ο κύριος έργου 
και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
αποτελέσματα μελετών, προκαταρκτικών 
ελέγχων ή εκτιμήσεων των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα. Η απόφαση κατά την 
παράγραφο 2:
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Τροπολογία 211
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, με βάση τις 
πληροφορίες που παρείχε ο κύριος έργου 
και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
αποτελέσματα μελετών, προκαταρκτικών 
ελέγχων ή εκτιμήσεων των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα. Η απόφαση κατά την 

5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, κατόπιν 
διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό 
με βάση την αξιολόγηση των 
πληροφοριών που παρείχε ο κύριος έργου 
και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
αποτελέσματα μελετών, προκαταρκτικών 
ελέγχων ή εκτιμήσεων των επιπτώσεων 
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παράγραφο 2: στο περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα. Η απόφαση κατά την 
παράγραφο 2:

Or. en

Τροπολογία 212
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, με βάση τις 
πληροφορίες που παρείχε ο κύριος έργου 
και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
αποτελέσματα μελετών, προκαταρκτικών 
ελέγχων ή εκτιμήσεων των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα. Η απόφαση κατά την 
παράγραφο 2:

5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, με βάση τις 
πληροφορίες που παρείχε ο κύριος έργου 
και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
αποτελέσματα μελετών των οποίων έχει 
γνώση, προκαταρκτικών ελέγχων ή 
εκτιμήσεων των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα. Η απόφαση κατά την 
παράγραφο 2:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση των αρχών πρέπει να περιορίζεται στις μελέτες για τις οποίες είναι ενήμερη. Η 
γενική αναφορά σε αποτελέσματα μελετών είναι προβληματική, διότι δεν γίνεται σαφής 
οριοθέτηση.

Τροπολογία 213
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, με βάση τις 
πληροφορίες που παρείχε ο κύριος έργου 
και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
αποτελέσματα μελετών, προκαταρκτικών 
ελέγχων ή εκτιμήσεων των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα. Η απόφαση κατά την 
παράγραφο 2:

5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, με βάση τις 
πληροφορίες που παρείχε ο κύριος έργου 
και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
αποτελέσματα μελετών, προκαταρκτικών 
ελέγχων ή εκτιμήσεων των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα. Η αρμόδια αρχή μπορεί να 
ορίζει ότι ένα έργο που απαριθμείται στο 
παράρτημα ΙΙ δεν υπόκειται σε εκτίμηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 μόνο 
όταν αιτιολογείται η απουσία 
ενδεχομένως σημαντικών επιπτώσεων 
του έργου αυτού στο περιβάλλον. Η 
απόφαση κατά την παράγραφο 2:

Or. en

Τροπολογία 214
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, με βάση τις 
πληροφορίες που παρείχε ο κύριος έργου 
και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
αποτελέσματα μελετών, προκαταρκτικών 
ελέγχων ή εκτιμήσεων των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα. Η απόφαση κατά την 
παράγραφο 2:

5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, με βάση τις 
πληροφορίες που παρείχε ο κύριος έργου 
και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
αποτελέσματα μελετών, προκαταρκτικών 
ελέγχων ή εκτιμήσεων των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα, καθώς και τις καταγγελίες 
που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι 
πολίτες και οι τοπικές αρχές. Η απόφαση 
κατά την παράγραφο 2:

Or. es
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι, στη συγκεκριμένη παράγραφο το άρθρο 4 αναφέρεται στις εκτιμήσεις που 
επαφίενται στην κρίση των κρατών μελών, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πολιτών. Επίσης, ο όρος «παρατηρήσεις» που χρησιμοποιείται 
από την εισηγητή στην τροπολογία 22 αντικαθίσταται στην παρούσα τροπολογία από τον όρο 
«καταγγελίες».

Τροπολογία 215
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναφέρει με ποιο τρόπο ελήφθησαν 
υπόψη τα κριτήρια του παραρτήματος 
III·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι δυσανάλογη και οδηγεί σε αύξηση του διοικητικού φόρτου. Επιπλέον, ενέχει 
τον κίνδυνο να αυξηθούν οι νομικές αντιπαραθέσεις.

Τροπολογία 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιγράφει τα μέτρα που προβλέπονται 
προκειμένου να αποφευχθούν, να 
προληφθούν και να μειωθούν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, όταν 
αποφασίζεται ότι δεν χρειάζεται η 

διαγράφεται
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διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων κατά τα άρθρα 5 έως 10·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία ελέγχου αξιολογεί την ανάγκη για ΕΠΕ και δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά 
επαχθής. Οι αρχές αξιολόγουν, κατά περίπτωση, κατά πόσον τα έργα αναμένεται να έχουν 
σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον βάσει των πληροφοριών που υποβάλλει ο κύριος του 
έργου. Εάν υφίσταται σημαντική επίπτωση, πρέπει να διεξαχθεί ΕΠΕ.

Τροπολογία 217
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγράφει τα μέτρα που προβλέπονται 
προκειμένου να αποφευχθούν, να 
προληφθούν και να μειωθούν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, όταν 
αποφασίζεται ότι δεν χρειάζεται η 
διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων κατά τα άρθρα 5 έως 10·

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 218
João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διατίθεται στο κοινό. δ) διατίθεται στο κοινό αφού έχουν ληφθεί 
δεόντως υπόψη τα σχόλια του 
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ενδιαφερόμενου κοινού.

Or. pt

Τροπολογία 219
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός 
τριών μηνών από την υποβολή αίτησης 
από τον κύριο έργου για τη χορήγηση 
αδείας και με την προϋπόθεση ότι έχουν 
υποβληθεί όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες. Ανάλογα με τη φύση, την 
πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το 
μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την 
εν λόγω προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω 
μήνες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και 
για την αναμενόμενη ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασής της.

Διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 



PE510.870v01-00 22/78 AM\937205EL.doc

EL

σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω
προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· 
στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και 
για την αναμενόμενη ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασής της.

σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας ή 
άλλης απόφασης που εκδίδεται με σκοπό 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας και με την προϋπόθεση 
ότι έχουν υποβληθεί όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες.

Or. pl

Τροπολογία 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· 
στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και 
για την αναμενόμενη ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασής της.

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός 
ενενήντα ημερών από την υποβολή 
αίτησης από τον κύριο έργου για τη 
χορήγηση αδείας και με την προϋπόθεση 
ότι έχουν υποβληθεί όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η ακρίβεια του χρονικού πλαισίου είναι σημαντική για την επιτυχή ολοκλήρωση ολόκληρης της 
διαδικασίας.

Τροπολογία 222
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· 
στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και 
για την αναμενόμενη ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασής της.

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προθεσμίες πρέπει να ρυθμίζονται ανάλογα με τον εκάστοτε κλάδο δικαίου.

Τροπολογία 223
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· 
στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και για 
την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασής της.

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός 30 
ημερών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία άπαξ κατά 30 περαιτέρω 
ημέρες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει, εγγράφως, τον κύριο 
έργου για τους λόγους παράτασης της 
προθεσμίας και για την αναμενόμενη 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασής της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα μέγιστο χρονικό περιθώριο έξι μηνών είναι δυσανάλογα μεγάλο για αυτό το στάδιο της 
διαδικασίας. Μια περίοδος 30 ημερών, με δυνατότητα παράτασης κατά ακόμη 30 ημέρες, 
συνάδει περισσότερο με την τρέχουσα πρακτική στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 224
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
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τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· 
στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και για 
την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασής της.

τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά έναν μήνα· στην 
περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και για 
την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασής της.

Or. en

Τροπολογία 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· 
στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και για 
την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασής της.

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά τέσσερις περαιτέρω 
μήνες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και για 
την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασής της.

Or. es

Τροπολογία 226
Pavel Poc
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· 
στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και για 
την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασής της.

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει περαιτέρω την εν 
λόγω προθεσμία για την οποία τα κράτη 
μέλη ορίζουν ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα 
όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών· στην 
περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και για 
την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασής της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη διατηρούν την εξουσία προσδιορισμού της κατάλληλης προθεσμίας σύμφωνα με 
τις εκάστοτε εθνικές συνθήκες.

Τροπολογία 227
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή προβαίνει στον 
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μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και 
με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί 
όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. 
Ανάλογα με τη φύση, την πολυπλοκότητα, 
τη χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· 
στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και για 
την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης 
της απόφασής της.

προσδιορισμό σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 εντός τριών μηνών από τη
χρονική στιγμή υποβολής από τον κύριο 
έργου όλων των απαραίτητων 
πληροφοριών σύμφωνα με την 
παράγραφο 3. Ανάλογα με τη φύση, την 
πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το 
μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την εν 
λόγω προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω 
μήνες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημείο έναρξης του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να είναι η χρονική στιγμή της υποβολής 
από τον κύριο έργου όλων των απαραίτητων πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 3. 
Επίσης εκτιμούμε ότι ο έλεγχος θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τη διαδικασία οριοθέτησης του 
πεδίου εφαρμογής. Κατά το στάδιο του ελέγχου συχνά δεν διατίθενται επαρκείς πληροφορίες 
που θα επέτρεπαν την ορθή οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής. Επιπλέον, υφίσταται ο κίνδυνος 
να πραγματοποιηθεί άσκοπα οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής για πρόταση επί της οποίας ο 
κύριος έργου θα αποφανθεί στη συνέχεια να μην προχωρήσει στο στάδιο της υλοποίησης.

Τροπολογία 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός 90 
ημερών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
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μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· 
στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και για 
την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασής της.

μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά 90 ημέρες το 
περισσότερο· στην περίπτωση αυτή, η 
αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου 
για τους λόγους παράτασης της 
προθεσμίας και για την αναμενόμενη 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασής της και 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την 
καθυστέρηση και τα αίτιά της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιοπιστία των χρονοδιαγραμμάτων και των προθεσμιών είναι καίριας σημασίας για την 
επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας στο σύνολό της. Η απόφαση σχετικά με το εάν το έργο θα 
υποβληθεί σε εκτίμηση θα πρέπει να λαμβάνεται κατά μέγιστο εντός προθεσμίας τριών μηνών, 
χωρίς να παρατείνεται η προθεσμία αυτή λόγω της φύσης, της πολυπλοκότητας, της 
χωροθέτησης και του μεγέθους του προτεινόμενου έργου· η εν λόγω διακριτική ευχέρεια 
ενδέχεται να εισαγάγει στοιχεία υποκειμενικότητας ως προς το χρονοδιάγραμμα της συνολικής 
εκτίμησης.

Τροπολογία 229
Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· 
στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και για 

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και/ή 
προσθηκών σε αυτήν και με την 
προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με τη 
φύση, την πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση 
και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την εν 
λόγω προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω 
μήνες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και για 



AM\937205EL.doc 29/78 PE510.870v01-00

EL

την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασής της.

την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασής της.

Or. en

Τροπολογία 230
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· 
στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και για 
την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασής της.

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών 
μηνών από την υποβολή αίτησης από τον 
κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με 
τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει την εν λόγω 
προθεσμία κατά έως και τρεις μήνες· στην 
περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης της προθεσμίας και για 
την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασής της.

Or. de

Τροπολογία 231
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομέρειες που διέπουν την υποβολή 
από τον κύριο έργου όλων των 
απαραίτητων πληροφοριών ορίζονται 
από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 232
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το έργο υποβληθεί σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα 
με τα άρθρα 5 έως 10, η απόφαση κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
περιέχει τις πληροφορίες που 
καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 233
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το έργο υποβληθεί σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα 
με τα άρθρα 5 έως 10, η απόφαση κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
περιέχει τις πληροφορίες που 

Διαγράφεται
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καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 234
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό 
κατά την παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου και περιέχει τις πληροφορίες που 
ευλόγως ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής 
επάρκειας και της χωροθέτησης του 
έργου, των χαρακτηριστικών των 
δυνητικών επιπτώσεων, των 
εναλλακτικών λύσεων του έργου, καθώς 
και της έκτασης στην οποία είναι δυνατή 
η καταλληλότερη εκτίμηση ορισμένων 
θεμάτων (και της αξιολόγησης των 
εναλλακτικών λύσεων) σε διάφορα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του 
επιπέδου μελέτης, ή με βάση άλλες 
απαιτήσεις εκτίμησης. Λεπτομερής 
κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει 
να παρέχονται στην περιβαλλοντική 
έκθεση καθορίζεται στο παράρτημα IV.»

1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου 
υποβάλλει περιβαλλοντική έκθεση. Η 
περιβαλλοντική έκθεση περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες και τις εκτιμήσεις που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα IV. 
Κατά την κατάρτιση της περιβαλλοντικής 
έκθεσης, ο κύριος έργου συμπεριλαμβάνει 
τις πληροφορίες που ευλόγως ενδέχεται να 
απαιτούνται για τεκμηριωμένες αποφάσεις 
σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
του προτεινόμενου έργου, και λαμβάνει
υπόψη:

α) τη γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχής 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 σχετικά με 
το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο 



PE510.870v01-00 32/78 AM\937205EL.doc

EL

λεπτομερειών των υποβαλλόμενων από 
τον κύριο έργου πληροφοριών·
β) τις υφιστάμενες γνώσεις και μεθόδους 
εκτίμησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απλουστευθεί το άρθρο 5 παράγραφος 1 που προτείνει η Επιτροπή. Η οδηγία θα 
πρέπει πράγματι να αναγνωρίζει ρητά, όπως το πράττει το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ, ότι η υποχρέωση υποβολής περιβαλλοντικής έκθεσης μπορεί να εκπληρώνεται με 
την υποβολή πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί σε άλλα επίπεδα της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων ή μέσω εκτιμήσεων που πραγματοποιούνται δυνάμει άλλων νομοθετημάτων της 
ΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της χωροθέτησης του 
έργου (δ) και της τεχνικής επάρκειας (α).  Για λόγους απλούστευσης του προτεινόμενου άρθρου 
5 παράγραφος 1, η χωροθέτηση του έργου και η τεχνική επάρκεια μπορούν να προστεθούν στο 
παράρτημα IV.

Τροπολογία 235
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων και των εύλογων 
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του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

εναλλακτικών λύσεων που εξετάζονται.
Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται στην 
περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται στο 
παράρτημα IV.»

Ο κύριος έργου περιλαμβάνει στην 
περιβαλλοντική έκθεση μια σύνοψη των 
εξής: 
α) των σημαντικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου·
β) ενδεχόμενων μέτρων που απαιτούνται 
για τον μετριασμό των σημαντικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·
γ) του εάν ο απαραίτητος μετριασμός 
επιτυγχάνεται μέσω: σχεδιασμού, 
απαιτήσεων και/ή προϋποθέσεων ή 
νομικών υποχρεώσεων·

δ) του εάν σημαντικές ή δυνητικές 
επιπτώσεις θα ελέγχονται μέσω άλλων 
διαδικασιών εκτός πεδίου εφαρμογής της 
ΕΠΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο οι κύριοι έργου όσο και οι εθνικές αρχές θα ωφεληθούν εάν απαιτείται από τους κυρίους 
έργου να υποβάλλουν σύνοψη των σχεδιαζόμενων δράσεων μετριασμού, καθώς με τον τρόπο 
αυτόν θα καταστεί πιο σαφής η ανάλυση της περιβαλλοντικής έκθεσης.

Τροπολογία 236
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζονται οι ρόλοι του κύριου του έργου και της δημόσιας 
αρχής.

Τροπολογία 237
Κρίτων Αρσένης, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων και των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

Or. en

Τροπολογία 238
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
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τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων και των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

Or. en

Τροπολογία 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό 
κατά την παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου και περιέχει τις πληροφορίες που 

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση περιέχει τις πληροφορίες που 
ευλόγως ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
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ευλόγως ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, μιας περιγραφής των 
εύλογων εναλλακτικών λύσεων στο 
προτεινόμενο έργο και των ειδικών 
χαρακτηριστικών του, καθώς και της 
έκτασης στην οποία είναι δυνατή η 
καταλληλότερη εκτίμηση ορισμένων 
θεμάτων (και της αξιολόγησης των 
εναλλακτικών λύσεων) σε διάφορα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του 
επιπέδου μελέτης, ή με βάση άλλες 
απαιτήσεις εκτίμησης. Λεπτομερής 
κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει 
να παρέχονται στην περιβαλλοντική 
έκθεση καθορίζεται στο παράρτημα IV.»

Or. it

Τροπολογία 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό 
κατά την παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου και περιέχει τις πληροφορίες που 
ευλόγως ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση περιέχει τις πληροφορίες που 
ευλόγως ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
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εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, της παρουσίασης των 
σχετικών και συγκεκριμένων 
εναλλακτικών λύσεων του έργου, καθώς 
και της έκτασης στην οποία είναι δυνατή η 
καταλληλότερη εκτίμηση ορισμένων 
θεμάτων (και της αξιολόγησης των 
εναλλακτικών λύσεων) σε διάφορα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του 
επιπέδου μελέτης, ή με βάση άλλες 
απαιτήσεις εκτίμησης. Λεπτομερής 
κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει 
να παρέχονται στην περιβαλλοντική 
έκθεση καθορίζεται στο παράρτημα IV.»

Or. en

Τροπολογία 241
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων και των εναλλακτικών λύσεων 
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του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

του έργου, που προτάθηκαν από τον 
κύριο έργου. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

Or. de

Τροπολογία 242
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εύλογων εναλλακτικών 
λύσεων που εξετάστηκαν από τον κύριο 
έργου, με τις οποίες μπορούν, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών του έργου, να 
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σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

επιτευχθούν εξίσου οι βασικοί του σκοποί, 
καθώς και της έκτασης στην οποία είναι 
δυνατή η καταλληλότερη εκτίμηση 
ορισμένων θεμάτων (και της αξιολόγησης 
των εναλλακτικών λύσεων) σε διάφορα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του 
επιπέδου μελέτης, ή με βάση άλλες 
απαιτήσεις εκτίμησης. Λεπτομερής 
κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει 
να παρέχονται στην περιβαλλοντική 
έκθεση καθορίζεται στο παράρτημα IV.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και οι «εύλογες» εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει όμως να διασαφηνιστεί ποιες εναλλακτικές λύσεις 
είναι «εύλογες». Εφόσον οι γενικοί και οι επιμέρους στόχοι του έργου διατυπώνονται από τον 
κύριο έργου και όχι από την εγκρίνουσα αρχή, η τελευταία δεν μπορεί να ορίσει «εύλογες» 
εναλλακτικές λύσεις. Η στάθμιση για την επιλογή μεταξύ διαφόρων έργων ή της χωροθέτησής 
τους γίνεται αποκλειστικά σε χωροταξικό επίπεδο στο επιμέρους κράτος μέλος και όχι στην 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τροπολογία 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, 
συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης 
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εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

οπτικών επιπτώσεων εφόσον κρίνεται 
συναφές, λαμβανομένων υπόψη των 
γνώσεων και των μεθόδων εκτίμησης που 
υπάρχουν, των χαρακτηριστικών, της 
τεχνικής επάρκειας και της χωροθέτησης 
του έργου, των χαρακτηριστικών των 
δυνητικών επιπτώσεων, των εναλλακτικών 
λύσεων του έργου που αφορούν τις 
σημαντικές επιπτώσεις, καθώς και της 
έκτασης στην οποία είναι δυνατή η 
καταλληλότερη εκτίμηση ορισμένων 
θεμάτων (και της αξιολόγησης των 
εναλλακτικών λύσεων) σε διάφορα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του 
επιπέδου μελέτης, ή με βάση άλλες 
απαιτήσεις εκτίμησης. Λεπτομερής 
κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει 
να παρέχονται στην περιβαλλοντική 
έκθεση καθορίζεται στο παράρτημα IV.»

Or. en

Τροπολογία 244
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
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και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, ενός καταλόγου των 
εναλλακτικών λύσεων που αφορούν τις 
σημαντικές επιπτώσεις του έργου, καθώς 
και της έκτασης στην οποία είναι δυνατή η 
καταλληλότερη εκτίμηση ορισμένων 
θεμάτων (και της αξιολόγησης των 
εναλλακτικών λύσεων) σε διάφορα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του 
επιπέδου μελέτης, ή με βάση άλλες 
απαιτήσεις εκτίμησης. Λεπτομερής 
κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει 
να παρέχονται στην περιβαλλοντική 
έκθεση καθορίζεται στο παράρτημα IV.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ρεαλιστικό να ζητείται από τους κυρίους έργου να παρέχουν συγκεκριμένες 
πληροφορίες επί εναλλακτικών λύσεων για τις οποίες δεν έχουν αρμοδιότητα, έλεγχο ή 
εμπειρογνωμοσύνη. Επιπλέον, ο κύριος έργου θα πρέπει να καλείται να υποβάλλει μόνο 
εναλλακτικές λύσεις που σχετίζονται με τις σημαντικές επιπτώσεις του έργου.

Τροπολογία 245
Sabine Wils, João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
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υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης, 
συμπεριλαμβανομένου του αρχικού 
φορτίου όχλησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

Or. en

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 το αρχικό φορτίο όχλησης στην τοποθεσία όπου 
βρίσκεται το έργο, φορτίο το οποίο προέρχεται από τη λειτουργία των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων και από τους τομείς των μεταφορών. Ο αντίκτυπος του έργου μπορεί να 
αξιολογείται σωστά μόνο εάν συμπεριλαμβάνεται αυτό το αρχικό φορτίο όχλησης.

Τροπολογία 246
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί 
περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική 
έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά 
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την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως 
ενδέχεται να απαιτούνται για 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων 
υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων 
εκτίμησης που υπάρχουν, των 
χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας 
και της χωροθέτησης του έργου 
συμπεριλαμβανομένης της σωματιδιακής 
ρύπανσης που συνεπάγεται, των 
χαρακτηριστικών των δυνητικών 
επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων 
του έργου, καθώς και της έκτασης στην 
οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη 
εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) 
σε διάφορα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις 
εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται 
στο παράρτημα IV.»

Or. de

Τροπολογία 247
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε σχετική διαθέσιμη πληροφορία 
όσον αφορά τις επιπτώσεις των έργων 
στο περιβάλλον, η οποία προήλθε από 
κάποιο άλλο επίπεδο λήψης αποφάσεων ή 
βάσει άλλου ενωσιακού νομοθετήματος, 
μπορεί να χρησιμοποιείται για την 
παροχή των πληροφοριών και 
αξιολογήσεων που αναφέρονται στο 
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παράρτημα IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απλουστευθεί το άρθρο 5 παράγραφος 1 που προτείνει η Επιτροπή. Η οδηγία θα 
πρέπει πράγματι να αναγνωρίζει ρητά, όπως το πράττει το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ, ότι η υποχρέωση υποβολής περιβαλλοντικής έκθεσης μπορεί να εκπληρώνεται με 
την υποβολή πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί σε άλλα επίπεδα της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων ή μέσω εκτιμήσεων που πραγματοποιούνται δυνάμει άλλων νομοθετικών πράξεων 
της ΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της χωροθέτησης του 
έργου (δ) και της τεχνικής επάρκειας (α).  Για λόγους απλούστευσης του προτεινόμενου άρθρου 
5 παράγραφος 1, η χωροθέτηση του έργου και η τεχνική επάρκεια μπορούν να προστεθούν στο 
παράρτημα IV.

Τροπολογία 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί 
τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου. Προσδιορίζει ιδίως:

Διαγράφεται

α) τις απαιτούμενες αποφάσεις και 
γνωμοδοτήσεις,
β) τις αρχές και τους πολίτες τους 
οποίους ενδέχεται να αφορά το έργο,
γ) τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας 
και τη διάρκειά τους,
δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,
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ε) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 τα οποία 
ενδέχεται να θιγούν ιδιαίτερα,
στ) τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου 
έργου ή τύπου έργου,
ζ) τις διαθέσιμες πληροφορίες και 
γνώσεις που προέκυψαν από άλλα 
επίπεδα λήψης αποφάσεων ή βάσει άλλου 
ενωσιακού νομοθετήματος και τις 
μεθόδους εκτίμησης που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα οδηγία ορίζει ότι είναι ευθύνη του κυρίου έργου να καταρτίσει την ΕΠΕ σύμφωνα 
με την υφιστάμενη νομοθεσία, κατόπιν διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες και με τις αρχές. Η 
πρόταση αυτή συνεπάγεται μετατόπιση της ευθύνης από τον κύριο έργου στις αρχές. 
Συνεπάγεται αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης για τον αιτούντα καθώς και για τις αρχές και 
την έκδοση μιας επιπρόσθετης απόφασης η οποία θα είναι εφέσιμη.

Τροπολογία 249
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
διασφαλίζεται ότι, αν το ζητήσει ο κύριος 
έργου πριν υποβάλει αίτηση για άδεια, η 
αρμόδια αρχή γνωμοδοτεί ως προς το 
ποιες πληροφορίες πρέπει να παράσχει ο 
κύριος έργου, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 

Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
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επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Προσδιορίζει ιδίως:

επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Εάν ο κύριος έργου αιτηθεί γνωμοδότηση 
σχετικά με την οριοθέτηση του πεδίου 
εφαρμογής, επακόλουθα αιτήματα στον 
κύριο έργου για υποβολή επιπλέον 
πληροφοριών μπορούν να υποβάλλονται 
μόνο εάν δικαιολογούνται από νέες 
συνθήκες ή σχετίζονται άμεσα με τη 
λήψη τεκμηριωμένης απόφασης επί 
ενδεχόμενων σημαντικών δυσμενών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
διευκρινίζονται δεόντως από την αρμόδια 
αρχή.
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από 
τις αρμόδιες αρχές να δώσουν γνώμη, 
ακόμα και αν ο κύριος του έργου δεν το 
ζητά.

α) τις απαιτούμενες αποφάσεις και 
γνωμοδοτήσεις,
β) τις αρχές και τους πολίτες τους 
οποίους ενδέχεται να αφορά το έργο,
γ) τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας 
και τη διάρκειά τους,
δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,
ε) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 τα οποία 
ενδέχεται να θιγούν ιδιαίτερα,
στ) τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου 
έργου ή τύπου έργου,
ζ) τις διαθέσιμες πληροφορίες και 
γνώσεις που προέκυψαν από άλλα 
επίπεδα λήψης αποφάσεων ή βάσει άλλου 
ενωσιακού νομοθετήματος και τις 
μεθόδους εκτίμησης που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν.
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Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να 
ζητήσει τη συνδρομή διαπιστευμένων και 
τεχνικά αρμόδιων εμπειρογνωμόνων, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. Κατόπιν, ζητεί 
επιπλέον πληροφορίες από τον κύριο 
έργου μόνον εφόσον η υποβολή τους 
δικαιολογείται από νέες συνθήκες 
δεόντως διευκρινιζόμενες από την 
αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής είναι περιττή. Θα συνεπαγόταν περιορισμό 
της ευελιξίας των πιο έμπειρων κυρίων έργου να κάνουν χρήση των μη θεσμοθετημένων 
συζητήσεων προ της υποβολής της αίτησης μεταξύ του κυρίου έργου, της αρμόδιας αρχής και 
των βασικών οργανισμών ως μιας πιο άτυπης ευκαιρίας να συζητηθεί το πεδίο εφαρμογής και 
το περιεχόμενο της περιβαλλοντικής δήλωσης.

Τροπολογία 250
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Προσδιορίζει ιδίως:

2. Εφόσον το ζητήσει ο κύριος έργου πριν 
από την υποβολή αίτησης για έγκριση, η
αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1, προσδιορίζει το πεδίο 
εφαρμογής και το επίπεδο ακρίβειας των 
πληροφοριών που πρέπει να συμπεριλάβει 
ο κύριος έργου στην περιβαλλοντική 
έκθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. Ο κύριος έργου πρέπει 
να επισυνάψει στην αίτησή του ένα 
σχέδιο της περιβαλλοντικής έκθεσης.

Or. de
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Τροπολογία 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Προσδιορίζει ιδίως:

2. Εάν το ζητήσει ο κύριος έργου πριν την 
υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας, η 
αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 παρέχει καθοδήγηση 
σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να
υποβάλει ο κύριος έργου στην 
περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η 
αρμόδια αρχή εξετάζει ιδίως:

Or. en

Τροπολογία 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Προσδιορίζει ιδίως:

2. Αν το ζητήσει ο κύριος του έργου πριν 
από την υποβολή αίτησης για τη 
χορήγηση άδειας, η αρμόδια αρχή, αφού 
συμβουλευθεί τις αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, παρέχει 
καθοδήγηση σχετικά με τις πληροφορίες
που πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος 
έργου στην περιβαλλοντική έκθεση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. Η αρμόδια αρχή 
λαμβάνει, ιδίως, υπόψη:
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Or. it

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση με βάση το ισχύον κείμενο.

Τροπολογία 253
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Προσδιορίζει ιδίως:

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εάν 
το αιτηθεί ο κύριος έργου, η αρμόδια 
αρχή, αφού συμβουλευθεί τον κύριο έργου 
και τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 
6 παράγραφος 1, γνωμοδοτεί σχετικά με 
το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο 
ακρίβειας των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχει ο κύριος έργου σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Η αιτούμενη γνωμοδότηση 
περιλαμβάνει ιδίως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την πρόταση να καταστεί υποχρεωτική η οριοθέτηση του 
πεδίου εφαρμογής σε όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να εναπόκειται στον κύριο έργου να 
αποφασίσει εάν χρειάζεται υποστήριξη για την οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής. Η 
γνωμοδότηση σχετικά με την οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής θα πρέπει να αφορά μόνο 
στοιχεία που σχετίζονται με το ίδιο το έργο και όχι τη διαδικασία χορήγησης άδειας.

Τροπολογία 254
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Προσδιορίζει ιδίως:

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
εφόσον το ζητήσει ο φορέας 
εκμετάλλευσης. Περιλαμβάνει ιδίως:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προαιρετική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής δεν πρέπει να καταστεί υποχρεωτική. Σκοπός 
της οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής είναι να βοηθήσει τον κύριο έργου και να του δώσει τη 
δυνατότητα εκτίμησης των στοιχείων που πρέπει να εξεταστούν.

Τροπολογία 255
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Προσδιορίζει ιδίως:

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
εφόσον το ζητήσει ο φορέας 
εκμετάλλευσης. Προσδιορίζει ιδίως:

Or. de
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Τροπολογία 256
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Προσδιορίζει ιδίως:

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει τα ζητήματα που πρέπει να 
εξετάζει ο κύριος έργου στην 
περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Προσδιορίζει ιδίως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει ένας ορισμένος βαθμός ευελιξίας ώστε να μην περιορίζεται το φάσμα 
των ζητημάτων που πρέπει να συζητούνται μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του κυρίου έργου 
κατά την εξέταση των προϋποθέσεων για την περιβαλλοντική έκθεση.

Τροπολογία 257
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1, το ενδιαφερόμενο κοινό
και τον κύριο έργου, προσδιορίζει το πεδίο 
εφαρμογής και το επίπεδο ακρίβειας των 
πληροφοριών που πρέπει να συμπεριλάβει 
ο κύριος έργου στην περιβαλλοντική 
έκθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
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Προσδιορίζει ιδίως: παρόντος άρθρου. Προσδιορίζει ιδίως:

Or. en

Τροπολογία 258
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Προσδιορίζει ιδίως:

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1, τον κύριο έργου και το 
ενδιαφερόμενο κοινό, προσδιορίζει το 
πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο ακρίβειας 
των πληροφοριών που πρέπει να 
συμπεριλάβει ο κύριος έργου στην 
περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Προσδιορίζει ιδίως:

Or. en

Τροπολογία 259
João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, 
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το 
επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου 
στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με 

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1, τον κύριο έργου και το 
ενδιαφερόμενο κοινό, προσδιορίζει το 
πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο ακρίβειας 
των πληροφοριών που πρέπει να 
συμπεριλάβει ο κύριος έργου στην 
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την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Προσδιορίζει ιδίως:

περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Προσδιορίζει ιδίως:

Or. pt

Τροπολογία 260
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις απαιτούμενες αποφάσεις και 
γνωμοδοτήσεις,

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 261
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις απαιτούμενες αποφάσεις και 
γνωμοδοτήσεις,

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 262
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις αρχές και τους πολίτες τους 
οποίους ενδέχεται να αφορά το έργο,

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 263
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας 
και τη διάρκειά τους,

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 264
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας 
και τη διάρκειά τους,

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 265
Marianne Thyssen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας 
και τη διάρκειά τους,

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας και 
τη διάρκειά τους,

γ) τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας και 
τα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για τη 
διάρκειά τους,

Or. en

Τροπολογία 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας και 
τη διάρκειά τους,

γ) τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας και 
τις δεσμευτικές προθεσμίες για τη
διάρκειά τους,

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η ακρίβεια του χρονικού πλαισίου είναι σημαντική για την επιτυχή ολοκλήρωση ολόκληρης της 
διαδικασίας.

Τροπολογία 268
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 269
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή δεν διαθέτει όλες τις πληροφορίες για να μπορεί να παράσχει εύλογες 
εναλλακτικές λύσεις, ιδίως όσον αφορά την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα του έργου.
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Τροπολογία 270
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,

Διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 

Διαγράφεται
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χαρακτηριστικά τους,

Or. it

Τροπολογία 273
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,

δ) τις απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις 
στο προτεινόμενο έργο, τις οποίες θα έχει 
εξετάσει ο κύριος έργου, και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,

Or. de

Τροπολογία 274
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,

δ) εναλλακτικές λύσεις στο προτεινόμενο 
έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους,
συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών 
λύσεων βάσης και της εναλλακτικής 
λύσης μη υλοποίησης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις,

Or. en

Τροπολογία 275
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
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Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις, σύμφωνα 
με το πνεύμα της παραγράφου 1, στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε τις επισημάνσεις της τροπολογίας στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

Τροπολογία 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται την υλοποίηση ενός νέου ή 
παράλληλου έργου. Πρόκειται για παροχή 
εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά τα 
προβληματικά σημεία του προτεινόμενου 
έργου ή πιθανής αρνητικής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

Or. es

Τροπολογία 277
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο 
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους,

δ) εναλλακτικές λύσεις στο προτεινόμενο 
έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις,

Or. en

Τροπολογία 278
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 τα οποία 
ενδέχεται να θιγούν ιδιαίτερα,

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 τα οποία 
ενδέχεται να θιγούν ιδιαίτερα,

Διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 280
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου 
έργου ή τύπου έργου,

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 281
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου
έργου ή τύπου έργου,

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου 
έργου ή τύπου έργου,

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου 
έργου ή τύπου έργου,

Διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 284
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου 
έργου ή τύπου έργου,

Διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 285
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις διαθέσιμες πληροφορίες και 
γνώσεις που προέκυψαν από άλλα 
επίπεδα λήψης αποφάσεων ή βάσει άλλου 
ενωσιακού νομοθετήματος και τις 
μεθόδους εκτίμησης που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν.

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 286
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις διαθέσιμες πληροφορίες και 
γνώσεις που προέκυψαν από άλλα 
επίπεδα λήψης αποφάσεων ή βάσει άλλου 
ενωσιακού νομοθετήματος και τις 
μεθόδους εκτίμησης που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν.

ζ) τις μεθόδους εκτίμησης που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν.

Or. en

Τροπολογία 287
Richard Seeber
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει 
τη συνδρομή διαπιστευμένων και τεχνικά 
αρμόδιων εμπειρογνωμόνων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. Κατόπιν, ζητεί
επιπλέον πληροφορίες από τον κύριο 
έργου μόνον εφόσον η υποβολή τους 
δικαιολογείται από νέες συνθήκες δεόντως 
διευκρινιζόμενες από την αρμόδια αρχή.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει 
επιπλέον πληροφορίες από τον κύριο 
έργου εφόσον η υποβολή τους 
δικαιολογείται από νέες συνθήκες ή 
αντικειμενικές εκτιμήσεις και 
τεκμηριώνεται από την αρμόδια αρχή.

Or. de

Τροπολογία 288
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να 
ζητήσει τη συνδρομή διαπιστευμένων και 
τεχνικά αρμόδιων εμπειρογνωμόνων, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. Κατόπιν, ζητεί 
επιπλέον πληροφορίες από τον κύριο 
έργου μόνον εφόσον η υποβολή τους 
δικαιολογείται από νέες συνθήκες δεόντως 
διευκρινιζόμενες από την αρμόδια αρχή.

Εάν ο κύριος έργου αιτηθεί 
γνωμοδότηση, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
ζητήσει από τον κύριο έργου να παράσχει 
τις επιπλέον πληροφορίες που θεωρεί 
χρήσιμες για τη γνωμοδότησή της. 
Κατόπιν, ζητεί επιπλέον πληροφορίες από 
τον κύριο έργου μόνον εφόσον η υποβολή 
τους δικαιολογείται από νέες συνθήκες 
δεόντως διευκρινιζόμενες από την αρμόδια 
αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την πρόταση να καταστεί υποχρεωτική η οριοθέτηση του 
πεδίου εφαρμογής σε όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να εναπόκειται στον κύριο έργου να 
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αποφασίσει εάν χρειάζεται υποστήριξη για την οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής. Η 
γνωμοδότηση σχετικά με την οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής θα πρέπει να αφορά μόνο 
στοιχεία που σχετίζονται με το ίδιο το έργο και όχι τη διαδικασία χορήγησης άδειας.

Τροπολογία 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει 
τη συνδρομή διαπιστευμένων και τεχνικά 
αρμόδιων εμπειρογνωμόνων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. Κατόπιν, ζητεί επιπλέον 
πληροφορίες από τον κύριο έργου μόνον 
εφόσον η υποβολή τους δικαιολογείται από 
νέες συνθήκες δεόντως διευκρινιζόμενες 
από την αρμόδια αρχή.

Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει 
τη συνδρομή ανεξάρτητων και τεχνικά 
αρμόδιων εμπειρογνωμόνων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. Κατόπιν, ζητεί επιπλέον 
πληροφορίες από τον κύριο έργου μόνον 
εφόσον η υποβολή τους δικαιολογείται από 
νέες συνθήκες δεόντως διευκρινιζόμενες 
από την αρμόδια αρχή.

Or. es

Τροπολογία 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει 
τη συνδρομή διαπιστευμένων και τεχνικά 
αρμόδιων εμπειρογνωμόνων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. Κατόπιν, ζητεί επιπλέον 
πληροφορίες από τον κύριο έργου μόνον 
εφόσον η υποβολή τους δικαιολογείται από 
νέες συνθήκες δεόντως διευκρινιζόμενες 

Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει 
τη συνδρομή τεχνικά αρμόδιων 
εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 
Κατόπιν, ζητεί επιπλέον πληροφορίες από 
τον κύριο έργου μόνον εφόσον η υποβολή 
τους δικαιολογείται από νέες συνθήκες 
δεόντως διευκρινιζόμενες από την αρμόδια 
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από την αρμόδια αρχή. αρχή.

Or. en

Τροπολογία 291
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει 
τη συνδρομή διαπιστευμένων και τεχνικά 
αρμόδιων εμπειρογνωμόνων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. Κατόπιν, ζητεί επιπλέον 
πληροφορίες από τον κύριο έργου μόνον 
εφόσον η υποβολή τους δικαιολογείται από 
νέες συνθήκες δεόντως διευκρινιζόμενες 
από την αρμόδια αρχή.

Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει 
τη συνδρομή τεχνικά αρμόδιων 
εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 
Κατόπιν, ζητεί επιπλέον πληροφορίες από 
τον κύριο έργου μόνον εφόσον η υποβολή 
τους δικαιολογείται από νέες συνθήκες 
δεόντως διευκρινιζόμενες από την αρμόδια 
αρχή.

Or. nl

Τροπολογία 292
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει 
τη συνδρομή διαπιστευμένων και τεχνικά 
αρμόδιων εμπειρογνωμόνων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. Κατόπιν, ζητεί επιπλέον 
πληροφορίες από τον κύριο έργου μόνον
εφόσον η υποβολή τους δικαιολογείται 
από νέες συνθήκες δεόντως 

Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει 
τη συνδρομή διαπιστευμένων και τεχνικά 
αρμόδιων ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 
Κατόπιν, μπορεί να ζητεί επιπλέον 
πληροφορίες από τον κύριο έργου όταν
αυτό δικαιολογείται από νέες συνθήκες.
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διευκρινιζόμενες από την αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 293
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από 
τις αρμόδιες αρχές να δώσουν γνώμη, 
ακόμα και αν ο κύριος του έργου δεν το 
ζητά.

Or. en

Τροπολογία 294
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλισθεί πληρότητα και 
επαρκής ποιότητα των περιβαλλοντικών 
εκθέσεων κατά το άρθρο 5 παράγραφος 
1:

Για να εξασφαλισθεί πληρότητα και 
επαρκής ποιότητα της περιβαλλοντικής 
έκθεσης, αυτή ελέγχεται από τεχνικά 
αρμόδιους εμπειρογνώμονες, επιτροπές 
εμπειρογνωμόνων ή από αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να λαμβάνεται η απόφαση επί της αίτησης χορήγησης άδειας 
βάσει περιβαλλοντικής έκθεσης επαρκούς ποιότητας. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να 
επιτυγχάνεται μέσω ελέγχου της πληρότητας και ποιότητας της έκθεσης πριν τη λήψη της
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απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την υποχρεωτική 
θέσπιση συστήματος διαπίστευσης και τη χρήση διαπιστευμένων εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία 295
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 296
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους
εμπειρογνώμονες ή

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
τεχνικά αρμόδια πρόσωπα, τα οποία 
διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση του 
αντικειμένου και/ή την απαιτούμενη 
εμπειρία (πρόσωπα με γνώση του 
αντικειμένου),

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της διασφάλισης ή της βελτίωσης της πληρότητας και της ποιότητας των 
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περιβαλλοντικών εκθέσεων πρέπει να υποστηριχθεί, όμως για τον σκοπό αυτόν δεν είναι 
απαραίτητη η διαπίστευση εμπειρογνωμόνων. Εάν οι αρχές και/ή οι κύριοι έργων διαθέτουν την
απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη, μπορούν και να την αξιοποιήσουν.

Τροπολογία 297
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
ανεξάρτητους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες

Or. es

Τροπολογία 298
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
αρμόδιους εμπειρογνώμονες και

Or. de

Τροπολογία 299
Struan Stevenson
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
ειδικευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή

Or. en

Τροπολογία 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εναπόκειται στον κύριο έργου να προσδιορίζει την επιλογή εμπειρογνωμόνων, σε 
διαβούλευση με τις αρχές και σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Η απαίτηση να καταρτίζεται 
και να ελέγχεται η ΕΠΕ από διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες δεν θα βελτιώσει την ποιότητα 
της ΕΠΕ, αλλά μόνο θα αυξήσει τη διοικητική επιβάρυνση και το διοικητικό κόστος.

Τροπολογία 301
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες ή 

Or. nl

Τροπολογία 302
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες ή

Or. fr

Τροπολογία 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες ή
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Or. en

Τροπολογία 304
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ή

Or. en

Τροπολογία 305
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές 
εθνικών εμπειρογνωμόνων.

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 306
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές εθνικών 
εμπειρογνωμόνων.

β) εφόσον κρίνεται σκόπιμο λόγω 
προφανών επιστημονικών ελλείψεων της 
περιβαλλοντικής έκθεσης, η αρμόδια αρχή 
εξασφαλίζει ότι η περιβαλλοντική έκθεση 
ελέγχεται από πρόσωπα ή/και επιτροπές 
με την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της διασφάλισης ή της βελτίωσης της πληρότητας και της ποιότητας των 
περιβαλλοντικών εκθέσεων πρέπει να υποστηριχθεί, όμως για τον σκοπό αυτόν δεν είναι 
απαραίτητη η διαπίστευση εμπειρογνωμόνων.  Εάν οι αρχές και/ή οι κύριοι έργων διαθέτουν 
την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη, μπορούν και να την αξιοποιήσουν.

Τροπολογία 307
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές εθνικών 
εμπειρογνωμόνων.

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
ανεξάρτητους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές εθνικών 
εμπειρογνωμόνων τα ονόματα των οποίων 
πρέπει να γνωστοποιούνται.

Or. es

Τροπολογία 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές εθνικών 
εμπειρογνωμόνων.

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες.

Or. en

Τροπολογία 309
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές εθνικών 
εμπειρογνωμόνων.

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
αρμόδιους εμπειρογνώμονες ή/και 
επιτροπές εθνικών εμπειρογνωμόνων.

Or. de

Τροπολογία 310
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
ειδικευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
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εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές εθνικών 
εμπειρογνωμόνων.

εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές εθνικών 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές εθνικών 
εμπειρογνωμόνων.

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες ή/και 
επιτροπές εθνικών εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εναπόκειται στον κύριο έργου να προσδιορίζει την επιλογή εμπειρογνωμόνων, σε 
διαβούλευση με τις αρχές και σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Η απαίτηση να καταρτίζεται 
και να ελέγχεται η ΕΠΕ από διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες δεν θα βελτιώσει την ποιότητα 
της ΕΠΕ, αλλά μόνο θα αυξήσει τη διοικητική επιβάρυνση και το διοικητικό κόστος.

Τροπολογία 312
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές εθνικών 

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες ή/και 
επιτροπές εθνικών εμπειρογνωμόνων.
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εμπειρογνωμόνων.

Or. nl

Τροπολογία 313
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές εθνικών 
εμπειρογνωμόνων.

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες ή/και 
επιτροπές εθνικών εμπειρογνωμόνων.

Or. fr

Τροπολογία 314
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές εθνικών 
εμπειρογνωμόνων.

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ή/και 
επιτροπές εθνικών εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η 
περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από την 
αρχή προστασίας του περιβάλλοντος.

Or. pl


