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Τροπολογία 316
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον διαπιστευμένοι και τεχνικά 
αρμόδιοι εμπειρογνώμονες επικουρήσουν 
την αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο 
κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους 
εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την 
περιβαλλοντική έκθεση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 317
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον διαπιστευμένοι και τεχνικά 
αρμόδιοι εμπειρογνώμονες επικουρήσουν 
την αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο 
κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους 
εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την
περιβαλλοντική έκθεση.

Εφόσον τεχνικά αρμόδιοι 
εμπειρογνώμονες επικουρήσουν την 
αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο 
κύριος έργου καλεί τους ίδιους 
εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν 
περιβαλλοντική έκθεση.

Or. nl

Τροπολογία 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον διαπιστευμένοι και τεχνικά 
αρμόδιοι εμπειρογνώμονες επικουρήσουν 
την αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο 
κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους 
εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την 
περιβαλλοντική έκθεση.

Εφόσον τεχνικά αρμόδιοι 
εμπειρογνώμονες επικουρήσουν την 
αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο 
κύριος έργου πρέπει να αποφύγει να 
καλέσει τους ίδιους εμπειρογνώμονες να 
εκπονήσουν την περιβαλλοντική έκθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες ενδέχεται να είναι πολύ ειδικευμένοι, και σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ίσως να υπάρχει μόνο ένας διαθέσιμος εμπειρογνώμονας. Η παρούσα διατύπωση 
δεν είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να διευκολύνει κάτι τέτοιο.

Τροπολογία 319
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον διαπιστευμένοι και τεχνικά
αρμόδιοι εμπειρογνώμονες επικουρήσουν 
την αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο 
κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους 
εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την 
περιβαλλοντική έκθεση.

Εφόσον αρμόδιοι εμπειρογνώμονες 
επικουρήσουν την αρμόδια αρχή στον 
προσδιορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2, ο κύριος έργου δεν καλεί 
τους ίδιους εμπειρογνώμονες να 
εκπονήσουν την περιβαλλοντική έκθεση.

Or. de
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Τροπολογία 320
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον διαπιστευμένοι και τεχνικά 
αρμόδιοι εμπειρογνώμονες επικουρήσουν 
την αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο 
κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους 
εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την 
περιβαλλοντική έκθεση.

Εφόσον ανεξάρτητοι και τεχνικά αρμόδιοι 
εμπειρογνώμονες επικουρήσουν την 
αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο 
κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους 
εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την 
περιβαλλοντική έκθεση.

Or. es

Τροπολογία 321
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον διαπιστευμένοι και τεχνικά 
αρμόδιοι εμπειρογνώμονες επικουρήσουν 
την αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο 
κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους 
εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την 
περιβαλλοντική έκθεση.

Εφόσον καταρτισμένοι και τεχνικά 
αρμόδιοι εμπειρογνώμονες επικουρήσουν 
την αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο 
κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους 
εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την 
περιβαλλοντική έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 322
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 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον διαπιστευμένοι και τεχνικά 
αρμόδιοι εμπειρογνώμονες επικουρήσουν 
την αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο 
κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους 
εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την 
περιβαλλοντική έκθεση.

Εφόσον τεχνικά αρμόδιοι 
εμπειρογνώμονες επικουρήσουν την 
αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο 
κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους 
εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την 
περιβαλλοντική έκθεση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί ο στόχος που αφορά τη διασφάλιση ή τη βελτίωση της πληρότητας και της 
ποιότητας των περιβαλλοντικών εκθέσεων, ωστόσο η πιστοποίηση/διαπίστευση των 
εμπειρογνωμόνων δεν απαιτείται για τον σκοπό αυτόν. Εάν οι αρχές και/ή ο κύριος έργου 
διαθέτουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη, μπορούν και να την αξιοποιήσουν.

Τροπολογία 323
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον διαπιστευμένοι και τεχνικά 
αρμόδιοι εμπειρογνώμονες επικουρήσουν 
την αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο 
κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους 
εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την 
περιβαλλοντική έκθεση.

Εφόσον τεχνικά αρμόδιοι 
εμπειρογνώμονες επικουρήσουν την 
αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο 
κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους 
εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την 
περιβαλλοντική έκθεση.

Or. fr
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Τροπολογία 324
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες και επιλογής τους 
(παραδείγματος χάρη απαιτούμενα 
προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 
αδειοδότηση και απόρριψη) 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί ο στόχος που αφορά τη διασφάλιση ή τη βελτίωση της πληρότητας και της 
ποιότητας των περιβαλλοντικών εκθέσεων, ωστόσο η πιστοποίηση/διαπίστευση των 
εμπειρογνωμόνων δεν απαιτείται για τον σκοπό αυτόν. Εάν οι αρχές και/ή ο κύριος έργου 
διαθέτουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη, μπορούν και να την αξιοποιήσουν.

Τροπολογία 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες και επιλογής τους 
(παραδείγματος χάρη απαιτούμενα 
προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 
αδειοδότηση και απόρριψη) 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.

διαγράφεται



PE510.871v01-00 8/90 AM\937206EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εναπόκειται στον κύριο έργου να προσδιορίζει την επιλογή εμπειρογνωμόνων, σε 
διαβούλευση με τις αρχές και σύμφωνα με την οδηγία. Η απαίτηση να διενεργείται και να 
επαληθεύεται η ΕΠΕ από διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες δεν θα βελτιώσει την ποιότητά της, 
αλλά απλώς θα αυξήσει τον διοικητικό φόρτο και το διοικητικό κόστος.

Τροπολογία 326
Marianne Thyssen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες και επιλογής τους 
(παραδείγματος χάρη απαιτούμενα 
προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 
αδειοδότηση και απόρριψη) 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 327
Richard Seeber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες και επιλογής τους 
(παραδείγματος χάρη απαιτούμενα 
προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 
αδειοδότηση και απόρριψη) 

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
αρμόδιους εμπειρογνώμονες και επιλογής 
τους (παραδείγματος χάρη απαιτούμενα 
προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 
αδειοδότηση και απόρριψη) 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.
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προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 328
Gilles Pargneaux

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες και επιλογής τους 
(παραδείγματος χάρη απαιτούμενα 
προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 
αδειοδότηση και απόρριψη) 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
διαπιστευμένους και αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες και επιλογής τους 
(παραδείγματος χάρη απαιτούμενα 
προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 
αδειοδότηση και απόρριψη) 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.

Or. fr

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η εκπόνηση της έκθεσης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί αρμοδιότητα του 
κύριου του έργου. Ως εκ τούτου, εκείνος είναι που φέρει την ευθύνη για την ποιότητα της εν 
λόγω περιβαλλοντικής έκθεσης.

Τροπολογία 329
Struan Stevenson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες και επιλογής τους 
(παραδείγματος χάρη απαιτούμενα 
προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
καταρτισμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες και επιλογής τους 
(παραδείγματος χάρη απαιτούμενα 
προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 
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αδειοδότηση και απόρριψη) 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.

αδειοδότηση και απόρριψη) 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 330
Sandrine Bélier

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες και επιλογής τους 
(παραδείγματος χάρη απαιτούμενα 
προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 
αδειοδότηση και απόρριψη) 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 
επιλογής τους (παραδείγματος χάρη 
απαιτούμενα προσόντα, ανάθεση 
αξιολόγησης, αδειοδότηση και απόρριψη) 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες και επιλογής τους 
(παραδείγματος χάρη απαιτούμενα 
προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 
αδειοδότηση και απόρριψη) 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε 
διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους 
εμπειρογνώμονες και επιλογής τους 
(παραδείγματος χάρη απαιτούμενα 
προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, 
αδειοδότηση, απόρριψη και μισθολογικές 
ρυθμίσεις) προσδιορίζονται από τα κράτη 
μέλη.»

Or. lt
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Τροπολογία 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Pilar Ayuso

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες είναι 
υπεύθυνοι για τις εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
διενεργούν, παρακολουθούν ή για τις 
οποίες έχουν παράσχει θετική ή αρνητική 
αξιολόγηση. 

Or. es

Τροπολογία 333
João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
-1:
«-1. Το κοινό δικαιούται να ζητεί τη 
διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για ένα συγκεκριμένο έργο 
που θεωρείται ότι εγείρει ανησυχίες, και, 
για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζονται 
ρυθμίσεις που διέπουν την ενεργό 
συμμετοχή και αφορούν ιδιώτες, τοπικές 
αρχές ή ιδίως ΜΚΟ.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα και καθορίζουν τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος.»
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Or. pt

Τροπολογία 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:
«1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι αρχές τις οποίες ενδέχεται να 
αφορά το έργο, λόγω της ειδικής τους 
αρμοδιότητας επί θεμάτων 
περιβάλλοντος ή λόγω εδαφικής 
αρμοδιότητας, μπορούν να εκφράσουν 
γνώμη για τις πληροφορίες που παρέχει 
ο κύριος του έργου και για την αίτηση 
άδειας. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη ορίζουν τις αρχές των οποίων 
πρέπει να ζητείται η γνώμη, εν γένει ή 
κατά περίπτωση. Οι πληροφορίες που 
συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 
5 διαβιβάζονται στις αρχές αυτές. Οι 
λεπτομέρειες της διαδικασίας 
γνωμοδότησης καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη.»

Or. it

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι μεταξύ των αρχών που εμπλέκονται στο έργο που υπόκειται σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και των οποίων η γνωμοδότηση πρέπει να ζητείται, 
περιλαμβάνονται και οι τοπικοί φορείς στο έδαφος των οποίων βρίσκεται το έργο, εφόσον οι εν 
λόγω φορείς δεν συμπίπτουν με την αρμόδια αρχή ή αρχές.

Τροπολογία 335
Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:
«2. Το κοινό ενημερώνεται έγκαιρα, 
μέσω μιας κεντρική διαδικτυακής πύλης 
προσβάσιμης στο κοινό ηλεκτρονικά 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2003/4/ΕΚ, με ανακοινώσεις 
ή με άλλα πρόσφορα μέσα, όπως τα 
ηλεκτρονικά μέσα, για τα ακόλουθα 
ζητήματα σε αρχικό στάδιο των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων σχετικά 
με το περιβάλλον που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 και, το αργότερο, 
μόλις καταστεί ευλόγως δυνατή η 
παροχή πληροφοριών:
α) την αίτηση για συναίνεση ανάπτυξης· 
β) το γεγονός ότι το έργο υπόκειται σε 
διαδικασία εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, 
ανάλογα με την περίπτωση, το γεγονός 
ότι έχει εφαρμογή το άρθρο 7· 
γ) λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμόδιες 
αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λήψη 
της απόφασης, τις αρχές από τις οποίες 
μπορούν να παρασχεθούν σχετικές 
πληροφορίες, και τις αρχές προς τις 
οποίες μπορούν να υποβληθούν 
παρατηρήσεις ή ερωτήματα καθώς και 
λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματος 
για τη διαβίβαση των παρατηρήσεων ή 
των ερωτημάτων· 
δ) τη φύση των πιθανών αποφάσεων ή, 
στην περίπτωση που υφίσταται, το 
σχέδιο απόφασης· 
ε) ένδειξη του κατά πόσον είναι 
διαθέσιμες οι πληροφορίες που 
συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 5· 
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στ) ένδειξη του χρονοδιαγράμματος και 
του τόπου παροχής των σχετικών 
πληροφοριών καθώς και των μέσων με 
τα οποία οι εν λόγω πληροφορίες 
καθίστανται διαθέσιμες· 
ζ) λεπτομέρειες όσον αφορά τις 
ρυθμίσεις περί της συμμετοχής του 
κοινού κατά την παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου·
ζ α) το γεγονός ότι έχει εφαρμογή το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 και λεπτομέρειες 
σχετικά με την αναθεώρηση ή την 
τροποποίηση της περιβαλλοντικής 
έκθεσης και τα υπό εξέταση επιπρόσθετα 
μέτρα μετριασμού ή αντιστάθμισης· 
ζ β) τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση και η διαφάνεια, πρέπει σε κάθε κράτος μέλος να 
καταστεί διαθέσιμη μια κεντρική διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει ηλεκτρονικά έγκαιρες 
περιβαλλοντικές πληροφορίες. Επιπλέον, τα νέα στοιχεία ζ α) και ζ β) προβλέπουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες που αφορούν την αναθεώρηση ή τροποποίηση της περιβαλλοντικής έκθεσης 
καθώς και επιπρόσθετα μέτρα μετριασμού ή αντιστάθμισης, τα οποία ορίζονται στο νέο κείμενο 
του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Τροπολογία 336
Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, τίθενται στη 
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διάθεση του κοινού τα ακόλουθα, 
τουλάχιστον μέσω μιας κεντρικής 
διαδικτυακής πύλης που είναι 
προσβάσιμη ηλεκτρονικά:
α) κάθε πληροφορία που συλλέγεται 
σύμφωνα με το άρθρο 5· 
β) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι 
κύριες εκθέσεις και συμβουλές που 
παρέχονται στην αρμόδια αρχή ή αρχές 
κατά το χρόνο που το ενδιαφερόμενο 
κοινό ενημερώνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου· 
γ) σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση 
του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες, πληροφορίες, πλην 
εκείνων οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και 
έχουν σχέση με την απόφαση σύμφωνα 
με το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας και 
οι οποίες καθίστανται διαθέσιμες μόνο 
αφού έχει ενημερωθεί το ενδιαφερόμενο 
κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση και η διαφάνεια, πρέπει σε κάθε κράτος μέλος να 
καταστεί διαθέσιμη μια κεντρική διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει ηλεκτρονικά έγκαιρες 
περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Τροπολογία 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο –α α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α α) στην παράγραφο 3 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Τα αιτήματα πρόσβασης στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο εξετάζονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της 
οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»

Or. it

Τροπολογία 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α β (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«4. Στο ενδιαφερόμενο κοινό παρέχονται 
έγκαιρα και πραγματικά δυνατότητες να 
συμμετάσχει στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον 
που αναφέρονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 2, μέσω της επαφής τους με 
την αρμόδια αρχή ή αρχές. Αυτές έχουν 
την υποχρέωση, σε επίπεδο λήψης 
αποφάσεων, να αναφέρουν τις 
παρατηρήσεις και τις γνώμες που το 
κοινό έχει το δικαίωμα να διατυπώσει 
όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμη 
δυνατές, πριν από τη λήψη της 
απόφασης για τη συναίνεση ανάπτυξης.»

Or. it
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Τροπολογία 339
Κρίτων Αρσένης, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α β (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:
«4. Στο ενδιαφερόμενο κοινό παρέχονται
έγκαιρα και πραγματικά δυνατότητες να 
συμμετάσχει στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον 
που αναφέρονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 2, στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 και 5, και στο άρθρο 5 παράγραφος 2
και, για τον σκοπό αυτό, έχει το 
δικαίωμα να διατυπώνει παρατηρήσεις 
και γνώμες, όταν όλες οι επιλογές είναι 
ακόμη δυνατές, στην αρμόδια αρχή ή 
αρχές πριν από τη λήψη της απόφασης 
[…].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να απαιτείται η συμμετοχή του κοινού στον έλεγχο και την οριοθέτηση, που 
αποτελούν σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων.

Τροπολογία 340
Κρίτων Αρσένης, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α γ (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α γ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:
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«5. Οι αναλυτικές ρυθμίσεις για να 
ενημερώνεται το κοινό, παραδείγματος 
χάριν, με τοιχοκόλληση σε ορισμένη 
ακτίνα ή δημοσίευση στις τοπικές 
εφημερίδες και για τη διαβούλευση με 
το ενδιαφερόμενο κοινό, παραδείγματος 
χάριν, με την υποβολή γραπτών 
προτάσεων ή τη διενέργεια 
δημοσκοπήσεων, καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα απαραίτητα μέτρα για να 
διασφαλίσουν την παροχή των σχετικών 
πληροφοριών μέσω μιας κεντρικής 
διαδικτυακής πύλης η οποία είναι 
προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονικά, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2003/4/ΕΚ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση και η διαφάνεια, πρέπει σε κάθε κράτος μέλος να 
καταστεί διαθέσιμη μια κεντρική διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει ηλεκτρονικά έγκαιρες 
περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Τροπολογία 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέπονται εύλογα χρονοδιαγράμματα 
για τα διάφορα στάδια, επαρκούς 
διάρκειας:

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν δεσμευτικά 
χρονοδιαγράμματα για τα διάφορα στάδια:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστούν καλύτερα στην οδηγία δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα πλην εκείνου που 
αφορά τη δημόσια διαβούλευση για τα διάφορα στάδια. Πρέπει να ληφθεί υπόψη μια πρόταση 
καθορισμού συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τα εν λόγω στάδια της διαδικασίας.



AM\937206EL.doc 19/90 PE510.871v01-00

EL

Τροπολογία 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέπονται εύλογα χρονοδιαγράμματα 
για τα διάφορα στάδια, επαρκούς 
διάρκειας:

Προβλέπονται, από τα κράτη μέλη,
δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για τα 
διάφορα στάδια:

Or. it

Αιτιολόγηση

Το σαφές χρονοδιάγραμμα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση της όλης 
διαδικασίας.

Τροπολογία 343
Marianne Thyssen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τις αρχές κατά το άρθρο 6 
παράγραφος 1 και το ενδιαφερόμενο κοινό 
ώστε να προετοιμασθούν και να 
συμμετάσχουν αποτελεσματικά στη λήψη 
περιβαλλοντικής απόφασης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

β) για τις αρχές κατά το άρθρο 6 
παράγραφος 1 και το ενδιαφερόμενο κοινό 
ώστε να προετοιμασθούν και να 
συμμετάσχουν αποτελεσματικά στην 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Συγκεκριμένα, τα χρονοδιαγράμματα 
διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό 
για την περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 1, είναι 
ελάχιστης διάρκειας 30 ημερών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο όρος λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μπορούμε να δεχτούμε χρονοδιαγράμματα ελάχιστης διάρκειας 
για τη διαβούλευση με το κοινό, όμως αντιτιθέμεθα στη θέσπιση χρονοδιαγραμμάτων μέγιστης 
διάρκειας.

Τροπολογία 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης 
με το κοινό για την περιβαλλοντική 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 είναι ελάχιστης διάρκειας 
30 ημερών ή μέγιστης διάρκειας 60 
ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
εφόσον το απαιτεί η φύση, η 
πολυπλοκότητα, η χωροθέτηση και το 
μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει το εν 
λόγω χρονοδιάγραμμα κατά επιπλέον 30 
ημέρες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης.»

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προθεσμίες πρέπει να ρυθμίζονται στο πλαίσιο του εκάστοτε κλάδου δικαίου.

Τροπολογία 345
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης 
με το κοινό για την περιβαλλοντική 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 είναι ελάχιστης διάρκειας 
30 ημερών ή μέγιστης διάρκειας 60 
ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
εφόσον το απαιτεί η φύση, η 
πολυπλοκότητα, η χωροθέτηση και το 
μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει το εν 
λόγω χρονοδιάγραμμα κατά επιπλέον 30 
ημέρες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μπορούμε να δεχτούμε χρονοδιαγράμματα ελάχιστης διάρκειας για τη διαβούλευση με το κοινό, 
όμως αντιτιθέμεθα στη θέσπιση χρονοδιαγραμμάτων μέγιστης διάρκειας.

Τροπολογία 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης με 
το κοινό για την περιβαλλοντική έκθεση 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 είναι ελάχιστης διάρκειας 30 ημερών ή 
μέγιστης διάρκειας 60 ημερών. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον το 
απαιτεί η φύση, η πολυπλοκότητα, η 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει το εν λόγω 
χρονοδιάγραμμα κατά επιπλέον 30 
ημέρες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια 

7. Τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης με 
το κοινό για την περιβαλλοντική έκθεση 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 είναι ελάχιστης διάρκειας 30 ημερών ή 
μέγιστης διάρκειας 60 ημερών.
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αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το σαφές χρονοδιάγραμμα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση της όλης 
διαδικασίας.

Τροπολογία 347
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης με 
το κοινό για την περιβαλλοντική έκθεση 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 είναι ελάχιστης διάρκειας 30 ημερών ή 
μέγιστης διάρκειας 60 ημερών. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον το 
απαιτεί η φύση, η πολυπλοκότητα, η 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει το εν λόγω 
χρονοδιάγραμμα κατά επιπλέον 30 ημέρες· 
στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον κύριο έργου για τους 
λόγους παράτασης.»

7. Τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης με 
το κοινό για την περιβαλλοντική έκθεση 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 είναι ελάχιστης διάρκειας 30 ημερών ή 
μέγιστης διάρκειας 60 ημερών. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον το 
απαιτεί η φύση, η πολυπλοκότητα, η 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να παρατείνει το εν λόγω 
χρονοδιάγραμμα κατά επιπλέον 30 ημέρες 
το αργότερο· στην περίπτωση αυτή, η 
αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου 
για τους λόγους παράτασης.»

Or. de

Τροπολογία 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7a:
«7α. Κατά την υποβολή εναλλακτικών 
λύσεων για το προτεινόμενο έργο θα 
πρέπει, στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από τον νόμο, να 
καταβάλλονται προσπάθειες για να 
εξασφαλίζεται η συμμετοχή στη 
διαδικασία εξεύρεσης λύσεων τόσο των 
ιδιοκτητών γης, όταν το έργο αφορά 
ιδιωτικούς χώρους, όσο και των 
συνηθισμένων χρηστών όταν το έργο 
αφορά δημόσιους χώρους.»

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των ιδιοκτητών ή των 
χρηστών ενός χώρου, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από τις νομοθετικές πράξεις 
ενσωμάτωσης στο οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία 349
Andrea Zanoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
τα έργα κατασκευάζονται και λειτουργούν 
σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:
α) λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα 
προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
της μόλυνσης και δεν προκαλείται 
σημαντική μόλυνση·
β) εφαρμόζονται οι καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνικές και χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά οι φυσικοί πόροι και η 



PE510.871v01-00 24/90 AM\937206EL.doc

EL

ενέργεια·
γ) προλαμβάνεται η παραγωγή 
αποβλήτων και, στις περιπτώσεις που 
παράγονται απόβλητα, κατά σειρά 
προτεραιότητας και σύμφωνα με την 
οδηγία 2008/98/ΕΚ, αυτά
προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, 
ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν αυτό 
είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, 
διατίθενται με τρόπο που να 
αποφεύγονται ή να μειώνονται οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον·
δ) λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να 
προλαμβάνονται τα ατυχήματα και να 
περιορίζονται οι συνέπειές τους·
ε) λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά 
την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ώστε να αποφεύγεται 
κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της 
εκμετάλλευσης να επανέλθει στην 
κανονική κατάσταση.
Στις περιπτώσεις που ένα ποιοτικό 
πρότυπο περιβάλλοντος επιβάλλει όρους 
αυστηρότερους από εκείνους που είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν με τη χρήση των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, η άδεια 
περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα, με την 
επιφύλαξη άλλων μέτρων που είναι 
δυνατόν να ληφθούν για την τήρηση των 
ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (και η πρώην οδηγία IPPC) εισάγουν σε 
επίπεδο ΕΕ ένα βασικό σύνολο κριτηρίων για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν συγκεκριμένες 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τα κριτήρια αυτά μπορούν επίσης να αποβούν επωφελή για την 
οδηγία ΕΠΕ. Καθώς η οδηγία ΕΠΕ απαιτεί ενδελεχή εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, φαίνεται λογικό ότι, αφού απαιτεί εκτενή τεκμηρίωση του κυρίου έργου, πρέπει 
επίσης να συμπεριληφθούν σαφή κριτήρια με βάση τα οποία θα αποτιμούνται τα έργα.

Τροπολογία 350
Richard Seeber
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι 
τα έργα υλοποιούνται και λειτουργούν 
σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:
α) λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα 
προληπτικά μέτρα κατά της ρύπανσης 
και δεν προκαλείται σημαντική ρύπανση 
στο περιβάλλον·
β) εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές και γίνεται αποτελεσματική 
χρήση των φυσικών πόρων και της 
ενέργειας·
γ) αποφεύγεται η παραγωγή αποβλήτων 
και στις περιπτώσεις που παράγονται 
απόβλητα, κατά σειρά προτεραιότητας 
και σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ, 
αυτά προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, 
ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν αυτό 
είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, 
διατίθενται με τρόπο που να 
αποφεύγονται ή να μειώνονται οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον·
δ) λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να 
προλαμβάνονται τα ατυχήματα και να 
περιορίζονται οι συνέπειές τους·
ε) λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά 
την οριστική παύση των 
δραστηριοτήτων, ώστε να αποφεύγεται 
κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της 
εκμετάλλευσης να επανέλθει σε 
ικανοποιητική κατάσταση.
Στις περιπτώσεις που ένα ποιοτικό 
πρότυπο περιβάλλοντος επιβάλλει όρους 
αυστηρότερους από εκείνους που είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν με τη χρήση των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, η άδεια 
περιλαμβάνει πρόσθετους όρους, με την 
επιφύλαξη άλλων μέτρων που είναι 
δυνατόν να ληφθούν για την τήρηση των 
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ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος.

Or. de

Τροπολογία 351
João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων 
και οι πληροφορίες που συλλέγονται βάσει 
των άρθρων 5, 6 και 7 λαμβάνονται υπόψη 
στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης 
άδειας. Προς το σκοπό αυτό, η απόφαση 
χορήγησης άδειας περιέχει τα ακόλουθα:

1. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων 
και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
βάσει των άρθρων 5, 6 και 7 λαμβάνονται 
υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας. Η συνολική 
συνεισφορά των φορέων που συμμετέχουν 
στις διαβουλεύσεις και η εθελοντική 
συνεισφορά ατόμων και οργανισμών 
διατίθενται με ηλεκτρονικά μέσα και 
δημοσιεύονται με πίνακα περιεχομένων 
και με μορφή που καθιστά δυνατή την 
έρευνα και τη διαβούλευση. Προς το 
σκοπό αυτό, η απόφαση χορήγησης άδειας 
περιέχει τα ακόλουθα:

Or. pt

Τροπολογία 352
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων 
και οι πληροφορίες που συλλέγονται βάσει 
των άρθρων 5, 6 και 7 λαμβάνονται υπόψη 
στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης 
άδειας. Προς το σκοπό αυτό, η απόφαση 

1. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων 
και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
βάσει των άρθρων 5, 6 και 7 λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και αξιολογούνται 
λεπτομερώς στο πλαίσιο της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας. Προς το σκοπό αυτό, η 
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χορήγησης άδειας περιέχει τα ακόλουθα: απόφαση χορήγησης άδειας περιέχει τα 
ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 353
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων 
και οι πληροφορίες που συλλέγονται βάσει 
των άρθρων 5, 6 και 7 λαμβάνονται υπόψη 
στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης 
άδειας. Προς το σκοπό αυτό, η απόφαση 
χορήγησης άδειας περιέχει τα ακόλουθα:

1. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων 
και οι πληροφορίες που συλλέγονται βάσει 
των άρθρων 5, 6 και 7 λαμβάνονται υπόψη 
στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης 
άδειας. Η απόφαση χορήγησης άδειας 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής μπορεί να απλοποιηθεί.

Τροπολογία 354
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την περιβαλλοντική εκτίμηση της 
αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 3 και τους 
περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται στην 
απόφαση, καθώς και περιγραφή των 
κύριων μέτρων για να αποφευχθούν, να 
μειωθούν και, ει δυνατόν, να 
αντισταθμισθούν σημαντικές αρνητικές 

α) τους περιβαλλοντικούς όρους που 
τίθενται στην απόφαση, καθώς και 
περιγραφή των κύριων μέτρων για να 
αποφευχθούν, να μειωθούν και, ει δυνατόν, 
να αντισταθμισθούν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις·
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επιπτώσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή πρέπει στην πραγματικότητα να επιβεβαιώνει την 
περιβαλλοντική έκθεση. Επιπλέον, η επιβεβαίωση αυτή δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην 
απόφαση χορήγησης άδειας.

Τροπολογία 355
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την περιβαλλοντική εκτίμηση της 
αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 3 και τους 
περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται στην 
απόφαση, καθώς και περιγραφή των 
κύριων μέτρων για να αποφευχθούν, να 
μειωθούν και, ει δυνατόν, να 
αντισταθμισθούν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις·

α) τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής 
εκτίμησης, συμπεριλαμβανομένης μιας 
σύνοψης των παρατηρήσεων που 
υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 6 
και 7 και τους περιβαλλοντικούς όρους 
που τίθενται στην απόφαση, καθώς και 
περιγραφή των κύριων μέτρων για να 
αποφευχθούν, να μειωθούν και, ει δυνατόν, 
να αντισταθμισθούν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την περιβαλλοντική εκτίμηση της 
αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 3 και τους 

α) τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής 
εκτίμησης, μαζί με τη σύνοψη των 
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περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται στην 
απόφαση, καθώς και περιγραφή των 
κύριων μέτρων για να αποφευχθούν, να 
μειωθούν και, ει δυνατόν, να 
αντισταθμισθούν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις·

σχολίων που εστάλησαν σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 και 7, και τους περιβαλλοντικούς 
όρους που τίθενται στην απόφαση, καθώς 
και περιγραφή των κύριων μέτρων για να 
αποφευχθούν, να μειωθούν και, ει δυνατόν, 
να αντισταθμισθούν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις·

Or. pl

Τροπολογία 357
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την περιβαλλοντική εκτίμηση της 
αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 3 και τους 
περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται στην 
απόφαση, καθώς και περιγραφή των 
κύριων μέτρων για να αποφευχθούν, να 
μειωθούν και, ει δυνατόν, να 
αντισταθμισθούν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις·

α) τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής 
εκτίμησης της αρμόδιας αρχής κατά το 
άρθρο 3 και τους περιβαλλοντικούς όρους 
που τίθενται στην απόφαση, καθώς και 
περιγραφή των κύριων μέτρων για να 
αποφευχθούν, να μειωθούν και, ει δυνατόν, 
να αντισταθμισθούν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις·

Or. de

Τροπολογία 358
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους κύριους λόγους επιλογής του έργου
όπως εγκρίθηκε, με βάση άλλες 
εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν, 

β) τους κύριους λόγους χορήγησης άδειας 
για το έργο·
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καθώς και την πιθανή εξέλιξη της 
υπάρχουσας κατάστασης του 
περιβάλλοντος σε περίπτωση που δεν 
υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έργο, όπως προτείνεται από τον κύριο έργου, αποτελεί το αντικείμενο αίτησης για χορήγηση 
άδειας. Η αρμόδια αρχή πρέπει να εκθέτει τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω έργο μπορεί 
να λάβει ή όχι άδεια. Οι λόγοι αυτοί δεν αφορούν απαραιτήτως τις εναλλακτικές λύσεις.

Τροπολογία 359
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους κύριους λόγους επιλογής του έργου 
όπως εγκρίθηκε, με βάση άλλες 
εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν, 
καθώς και την πιθανή εξέλιξη της 
υπάρχουσας κατάστασης του 
περιβάλλοντος σε περίπτωση που δεν 
υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο)·

β) τους κύριους λόγους έγκρισης του 
έργου, με βάση άλλες εναλλακτικές λύσεις 
που εξετάσθηκαν·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ΕΠΕ δεν πρέπει να εδραιώσει δυνατότητα επιλογής εκ μέρους των αρχών· αυτό θα 
ήταν αντίθετο προς άλλες ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την άδεια 
εγκατάστασης. Η εκπόνηση ενός βασικού σεναρίου αντιπροσωπεύει ακατάλληλη επέκταση της 
υπάρχουσας νομοθεσίας· επίσης είναι ασαφής ο τρόπος εκπόνησης ενός τέτοιου σεναρίου.

Τροπολογία 360
Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους κύριους λόγους επιλογής του έργου 
όπως εγκρίθηκε, με βάση άλλες 
εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν, 
καθώς και την πιθανή εξέλιξη της 
υπάρχουσας κατάστασης του 
περιβάλλοντος σε περίπτωση που δεν 
υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο)·

β) τους κύριους λόγους επιλογής του έργου 
όπως εγκρίθηκε, με βάση άλλες 
εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν·

Or. en

Τροπολογία 361
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους κύριους λόγους επιλογής του 
έργου όπως εγκρίθηκε, με βάση άλλες 
εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν, 
καθώς και την πιθανή εξέλιξη της 
υπάρχουσας κατάστασης του 
περιβάλλοντος σε περίπτωση που δεν 
υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο)·

β) περίληψη των άλλων εναλλακτικών 
λύσεων που εξετάσθηκαν από τον κύριο 
του έργου, καθώς και την πιθανή εξέλιξη 
της υπάρχουσας κατάστασης του 
περιβάλλοντος σε περίπτωση που δεν 
υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο)·

Or. de

Τροπολογία 362
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους κύριους λόγους επιλογής του έργου 
όπως εγκρίθηκε, με βάση άλλες 
εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν, 
καθώς και την πιθανή εξέλιξη της 
υπάρχουσας κατάστασης του 
περιβάλλοντος σε περίπτωση που δεν 
υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο)·

β) τους κύριους λόγους επιλογής του έργου 
όπως εγκρίθηκε, με βάση την εκτίμηση 
άλλων εύλογων εναλλακτικών λύσεων, 
καθώς και την πιθανή εξέλιξη της 
υπάρχουσας κατάστασης του 
περιβάλλοντος σε περίπτωση που δεν 
υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο)·

Or. en

Τροπολογία 363
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σύνοψη των σχολίων που εστάλησαν 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη δεν καταργείται από τη νομοθεσία, αντιθέτως ενσωματώνεται στο στοιχείο 
α) προκειμένου να οργανωθεί το έγγραφο.

Τροπολογία 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σύνοψη των σχολίων που εστάλησαν 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

διαγράφεται



AM\937206EL.doc 33/90 PE510.871v01-00

EL

Or. pl

Τροπολογία 365
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σύνοψη των σχολίων που εστάλησαν 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο γ) συμπεριλαμβάνεται ήδη στο στοιχείο δ).

Τροπολογία 366
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δήλωση στην οποία συνοψίζεται ο 
τρόπος με τον οποίο ενσωματώθηκαν στη 
χορήγηση αδείας περιβαλλοντικά 
ζητήματα και ο τρόπος με τον οποίο 
ενσωματώθηκαν ή αντιμετωπίσθηκαν τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και των 
πληροφοριών που συνελέγησαν σύμφωνα 
με τα άρθρα 5, 6 και 7.

δ) δήλωση στην οποία συνοψίζεται ο 
τρόπος με τον οποίο ενσωματώθηκαν στη 
χορήγηση αδείας περιβαλλοντικά 
ζητήματα και ο τρόπος με τον οποίο 
ενσωματώθηκαν ή αντιμετωπίσθηκαν η 
περιβαλλοντική έκθεση και τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και των 
πληροφοριών που συνελέγησαν σύμφωνα 
με τα άρθρα 5, 6 και 7.

Or. en
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Τροπολογία 367
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για έργα που μπορούν να προκαλέσουν 
σημαντικές διασυνοριακές αρνητικές 
επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή πληροφορεί 
εάν δεν έλαβε υπόψη της τα σχόλια που 
παρέλαβε από τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη κατά τις διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 7.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τελευταία πρόταση μπορεί να διαγραφεί επειδή καλύπτεται ήδη από τα στοιχεία α) έως δ).

Τροπολογία 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Οι ανωτέρω όροι θεωρείται ότι 
πληρούνται όταν τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, 
καθορίσουν, για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας, χωριστή διαδικασία 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της παρούσας και η απόφαση 
που λαμβάνεται μετά το πέρας της 
περιβαλλοντικής εκτίμησης παρέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα 
σημεία α) - δ) και έχουν θεσπιστεί οι 
κατάλληλοι κανόνες για την εκπλήρωση 
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των προϋποθέσεων που ορίζονται στην 
παράγραφο 4.

Or. pl

Τροπολογία 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν από τις διαβουλεύσεις και τις 
πληροφορίες που συνελέγησαν σύμφωνα 
με τα άρθρα 5, 6 και 7 συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι ένα έργο θα προκαλέσει 
σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή, όσο το 
δυνατόν πιο έγκαιρα και σε στενή 
συνεργασία με τις αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και με τον 
κύριο έργου, εξετάζει εάν πρέπει να 
αναθεωρηθεί η περιβαλλοντική έκθεση 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 και να τροποποιηθεί το έργο ώστε να 
αποφευχθούν ή να μειωθούν οι εν λόγω 
αρνητικές επιπτώσεις, και εάν 
χρειάζονται πρόσθετα μέτρα μετριασμού 
ή αντιστάθμισής τους.

διαγράφεται

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 
χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα 
παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των 
μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής 
τους, και να εντοπισθούν τυχόν 
απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις.
Το είδος των υπό παρακολούθηση 
παραμέτρων και η διάρκεια 
παρακολούθησης ανταποκρίνονται στη 
φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του 
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προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Επιτρέπεται η χρήση υφιστάμενων 
ρυθμίσεων παρακολούθησης που 
απορρέουν από άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκ των υστέρων υποχρεώσεις παρακολούθησης για έργα με σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις προβλέπονται ήδη από άλλα κανονιστικά μέσα. Εκ των υστέρων υποχρεώσεις στα 
πλαίσια της ΕΠΕ θα δημιουργήσουν περιττή αλληλεπικάλυψη νομοθεσιών. Η υποχρέωση 
εντοπισμού απρόβλεπτων γεγονότων είναι από μόνη της προβληματική.

Τροπολογία 370
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν από τις διαβουλεύσεις και τις 
πληροφορίες που συνελέγησαν σύμφωνα 
με τα άρθρα 5, 6 και 7 συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι ένα έργο θα προκαλέσει 
σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή, όσο το 
δυνατόν πιο έγκαιρα και σε στενή 
συνεργασία με τις αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και με τον 
κύριο έργου, εξετάζει εάν πρέπει να 
αναθεωρηθεί η περιβαλλοντική έκθεση 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 και να τροποποιηθεί το έργο ώστε να 
αποφευχθούν ή να μειωθούν οι εν λόγω 
αρνητικές επιπτώσεις, και εάν 
χρειάζονται πρόσθετα μέτρα μετριασμού 
ή αντιστάθμισής τους.

2. Εάν, εν όψει των διαβουλεύσεων και 
των πληροφοριών που συνελέγησαν 
σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7, η 
αρμόδια αρχή συνάγει το συμπέρασμα ότι 
ένα έργο θα προκαλέσει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
αποφασίσει να χορηγήσει άδεια, εξετάζει 
εάν η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει 
ενδεδειγμένα μέτρα παρακολούθησης της 
αποτελεσματικότητας κάθε μέτρου 
μετριασμού και αντιστάθμισής τους. 

Or. en
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Τροπολογία 371
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν από τις διαβουλεύσεις και τις 
πληροφορίες που συνελέγησαν σύμφωνα 
με τα άρθρα 5, 6 και 7 συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι ένα έργο θα προκαλέσει 
σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή, όσο το 
δυνατόν πιο έγκαιρα και σε στενή 
συνεργασία με τις αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και με τον 
κύριο έργου, εξετάζει εάν πρέπει να 
αναθεωρηθεί η περιβαλλοντική έκθεση 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 και να τροποποιηθεί το έργο ώστε να 
αποφευχθούν ή να μειωθούν οι εν λόγω 
αρνητικές επιπτώσεις, και εάν χρειάζονται 
πρόσθετα μέτρα μετριασμού ή 
αντιστάθμισής τους.

1. Βάσει των διαβουλεύσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 6 και 7 και σε στενή συνεργασία 
με τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 και με τον κύριο έργου, η 
αρμόδια αρχή ή αρχές εξετάζουν εάν 
πρέπει να αναθεωρηθεί η περιβαλλοντική 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 και να τροποποιηθεί η 
αίτηση για χορήγηση άδειας ώστε να 
αποφευχθούν ή να μειωθούν οι εν λόγω 
αρνητικές επιπτώσεις, και εάν χρειάζονται 
πρόσθετα μέτρα μετριασμού ή 
αντιστάθμισής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος που προτείνει η Επιτροπή φαίνεται να καλύπτει δύο διαφορετικά ζητήματα: την 
τροποποίηση του προτεινόμενου έργου και, αντίστοιχα, την αίτηση για χορήγηση άδειας 
σύμφωνα, αφενός, με την περιβαλλοντική έκθεση και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και, 
αφετέρου, με την ανάγκη αναθεώρησης της περιβαλλοντικής έκθεσης ενόψει της έκβασης των 
προαναφερθεισών διαβουλεύσεων.

Τροπολογία 372
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν από τις διαβουλεύσεις και τις 
πληροφορίες που συνελέγησαν σύμφωνα 
με τα άρθρα 5, 6 και 7 συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι ένα έργο θα προκαλέσει 
σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή, όσο το 
δυνατόν πιο έγκαιρα και σε στενή 
συνεργασία με τις αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και με τον 
κύριο έργου, εξετάζει εάν πρέπει να 
αναθεωρηθεί η περιβαλλοντική έκθεση 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 και να τροποποιηθεί το έργο ώστε να 
αποφευχθούν ή να μειωθούν οι εν λόγω 
αρνητικές επιπτώσεις, και εάν χρειάζονται 
πρόσθετα μέτρα μετριασμού ή 
αντιστάθμισής τους.

1. Εάν από τις διαβουλεύσεις και τις 
πληροφορίες που συνελέγησαν σύμφωνα 
με τα άρθρα 5, 6 και 7 συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι ένα έργο θα προκαλέσει 
σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή, συζητά όσο 
το δυνατόν πιο έγκαιρα με τις αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
και με τον κύριο έργου, εάν μπορεί να 
αναθεωρηθεί η περιβαλλοντική έκθεση 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 και να τροποποιηθεί το έργο ώστε να 
αποφευχθούν ή να μειωθούν οι εν λόγω 
αρνητικές επιπτώσεις, και εάν χρειάζονται 
πρόσθετα μέτρα μετριασμού ή 
αντιστάθμισής τους σύμφωνα με την 
αντίστοιχη ειδική νομοθεσία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προβλεπόμενες εξουσίες για έκδοση εντολών θα άλλαζαν θεμελιωδώς το πεδίο εφαρμογής 
της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή το υποκείμενο σύστημα, δεδομένου ότι 
χρησιμεύουν ως διαδικαστικό εργαλείο για την προετοιμασία λήψης απόφασης σχετικά με τη 
χορήγηση (ή μη χορήγηση) αδείας για ένα έργο χωρίς εντούτοις να περιέχουν απαιτήσεις 
τεχνικού περιεχομένου. Οι τεχνικές απαιτήσεις απαντώνται στην αντίστοιχη ειδική νομοθεσία, 
όπως η οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών, η οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων, κλπ. Αυτό το σύστημα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 373
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν από τις διαβουλεύσεις και τις 
πληροφορίες που συνελέγησαν σύμφωνα 
με τα άρθρα 5, 6 και 7 συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι ένα έργο θα προκαλέσει 

1. Εάν από τις διαβουλεύσεις και τις 
πληροφορίες που συνελέγησαν σύμφωνα 
με τα άρθρα 5, 6 και 7 συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι ένα έργο θα προκαλέσει 
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σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή, όσο το 
δυνατόν πιο έγκαιρα και σε στενή 
συνεργασία με τις αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και με τον 
κύριο έργου, εξετάζει εάν πρέπει να 
αναθεωρηθεί η περιβαλλοντική έκθεση 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 και να τροποποιηθεί το έργο ώστε να 
αποφευχθούν ή να μειωθούν οι εν λόγω 
αρνητικές επιπτώσεις, και εάν χρειάζονται 
πρόσθετα μέτρα μετριασμού ή 
αντιστάθμισής τους.

σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή, όσο το 
δυνατόν πιο έγκαιρα και σε στενή 
συνεργασία με τις αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και με τον 
κύριο έργου, μπορεί να εξετάζει εάν θα
πρέπει να αναθεωρηθεί η περιβαλλοντική 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 και να τροποποιηθεί το έργο 
ώστε να αποφευχθούν ή να μειωθούν οι εν 
λόγω αρνητικές επιπτώσεις, και εάν 
χρειάζονται πρόσθετα μέτρα μετριασμού ή 
αντιστάθμισής τους.

Or. nl

Τροπολογία 374
Κρίτων Αρσένης, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν από τις διαβουλεύσεις και τις 
πληροφορίες που συνελέγησαν σύμφωνα 
με τα άρθρα 5, 6 και 7 συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι ένα έργο θα προκαλέσει 
σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή, όσο το 
δυνατόν πιο έγκαιρα και σε στενή 
συνεργασία με τις αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και με τον 
κύριο έργου, εξετάζει εάν πρέπει να 
αναθεωρηθεί η περιβαλλοντική έκθεση 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 και να τροποποιηθεί το έργο ώστε να 
αποφευχθούν ή να μειωθούν οι εν λόγω 
αρνητικές επιπτώσεις, και εάν χρειάζονται 
πρόσθετα μέτρα μετριασμού ή 
αντιστάθμισής τους.

1. Εάν από τις διαβουλεύσεις και τις 
πληροφορίες που συνελέγησαν σύμφωνα 
με τα άρθρα 5, 6 και 7 συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι ένα έργο θα προκαλέσει 
σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή, όσο το 
δυνατόν πιο έγκαιρα και σε στενή 
συνεργασία με τις αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και με τον 
κύριο έργου, εξετάζει εάν πρέπει να μην 
χορηγηθεί άδεια ή να αναθεωρηθεί η 
περιβαλλοντική έκθεση που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και να 
τροποποιηθεί το έργο ώστε να 
αποφευχθούν ή να μειωθούν οι εν λόγω 
αρνητικές επιπτώσεις, και εάν χρειάζονται 
πρόσθετα μέτρα μετριασμού ή 
αντιστάθμισής τους.

Or. en
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Τροπολογία 375
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις που διέπουν την 
αναθεώρηση αυτή καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 376
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 
χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα 
παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των 
μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής 
τους, και να εντοπισθούν τυχόν 
απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 377
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 
χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα 
παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των 
μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής 
τους, και να εντοπισθούν τυχόν 
απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις.

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 
χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα 
παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ειδικής 
νομοθεσίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προβλεπόμενες εξουσίες για έκδοση εντολών θα άλλαζαν θεμελιωδώς το πεδίο εφαρμογής 
της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή το υποκείμενο σύστημα, δεδομένου ότι 
χρησιμεύουν ως διαδικαστικό εργαλείο για την προετοιμασία λήψης απόφασης σχετικά με τη 
χορήγηση (ή μη χορήγηση) αδείας για ένα έργο χωρίς εντούτοις να περιέχουν απαιτήσεις 
τεχνικού περιεχομένου. Οι τεχνικές απαιτήσεις απαντώνται στην αντίστοιχη ειδική νομοθεσία, 
όπως η οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών, η οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων, κλπ. Αυτό το σύστημα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 
χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα 
παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των 

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξετάζει εάν στην 
άδεια πρέπει να συμπεριληφθούν μέτρα 
παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των 
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μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, 
και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις.

μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, 
και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις στα στάδια της 
κατασκευής, της διαχείρισης, της 
κατεδάφισης καθώς και μετά την 
ολοκλήρωση του έργου.

Or. en

Τροπολογία 379
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 
χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα 
παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των 
μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, 
και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις.

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξετάζει εάν η 
χορήγηση αδείας πρέπει να περιέχει μέτρα 
παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των 
μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, 
και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετικά με την ανάγκη παρακολούθησης, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση. 
Οι ρυθμίσεις παρακολούθησης που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία πρέπει να πληρούν τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως και οι ρυθμίσεις παρακολούθησης που δεν απορρέουν από τη 
νομοθεσία γενικά.

Τροπολογία 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 
χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα 
παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των 
μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, 
και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις.

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξετάζει εάν στην 
ίδια άδεια πρέπει να συμπεριληφθούν 
μέτρα παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των 
μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, 
και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις.

Or. it

Τροπολογία 381
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 
χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα 
παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των 
μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, 
και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις.

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 
χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα 
παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των 
μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, 
και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις.

Όταν η παρακολούθηση υποδεικνύει ότι 
τα μέτρα μετριασμού ή αντιστάθμισης 
δεν επαρκούν ή ότι παρατηρούνται 
σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή καθορίζει 
διορθωτικά μέτρα μετριασμού ή 
αντιστάθμισης.
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Or. en

Τροπολογία 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η 
χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα 
παρακολούθησης των σημαντικών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των 
μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, 
και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις.

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
χορηγήσει την άδεια ή εκδώσει άλλη 
απόφαση προκειμένου να συμμορφωθεί 
με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 
εξασφαλίζει ότι η χορήγηση αδείας 
περιέχει μέτρα παρακολούθησης των 
σημαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, ώστε να αξιολογηθεί η 
υλοποίηση και η αναμενόμενη 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, και να 
εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες δυσμενείς 
επιπτώσεις.

Or. pl

Τροπολογία 383
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το είδος των υπό παρακολούθηση 
παραμέτρων και η διάρκεια 
παρακολούθησης ανταποκρίνονται στη 
φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα 

διαγράφεται
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των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προβλεπόμενες εξουσίες για έκδοση εντολών θα άλλαζαν θεμελιωδώς το πεδίο εφαρμογής 
της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή το υποκείμενο σύστημα, δεδομένου ότι 
χρησιμεύουν ως διαδικαστικό εργαλείο για την προετοιμασία λήψης απόφασης σχετικά με τη 
χορήγηση (ή μη χορήγηση) αδείας για ένα έργο χωρίς εντούτοις να περιέχουν απαιτήσεις 
τεχνικού περιεχομένου. Οι τεχνικές απαιτήσεις απαντώνται στην αντίστοιχη ειδική νομοθεσία, 
όπως η οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών, η οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων, κλπ. Αυτό το σύστημα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το είδος των υπό παρακολούθηση 
παραμέτρων και η διάρκεια 
παρακολούθησης ανταποκρίνονται στη 
φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το είδος των υπό παρακολούθηση 
παραμέτρων και η διάρκεια 
παρακολούθησης συνάδουν με τις 
προδιαγραφές που απορρέουν από άλλο 
ενωσιακό νομοθέτημα και 
ανταποκρίνονται στη φύση, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το είδος των υπό παρακολούθηση 
παραμέτρων και η διάρκεια 
παρακολούθησης ανταποκρίνονται στη 
φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το είδος των υπό παρακολούθηση 
παραμέτρων και η διάρκεια 
παρακολούθησης είναι σύμφωνες με τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από άλλα 
νομοθετήματα της Ένωσης και 
ανταποκρίνονται στη φύση, τη 
χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. it

Τροπολογία 386
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το είδος των υπό παρακολούθηση 
παραμέτρων και η διάρκεια 
παρακολούθησης ανταποκρίνονται στη 
φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το είδος των υπό παρακολούθηση 
παραμέτρων και η διάρκεια 
παρακολούθησης ανταποκρίνονται στη 
φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του 
προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης 
κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή και 
διατίθενται στο κοινό σε εύκολα 
προσβάσιμη, ανοιχτή μορφή.

Or. en

Τροπολογία 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτρέπεται η χρήση υφιστάμενων 
ρυθμίσεων παρακολούθησης που 
απορρέουν από άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα, κατά περίπτωση.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προβλεπόμενες εξουσίες για έκδοση εντολών θα άλλαζαν θεμελιωδώς το πεδίο εφαρμογής 
της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή το υποκείμενο σύστημα, δεδομένου ότι 
χρησιμεύουν ως διαδικαστικό εργαλείο για την προετοιμασία λήψης απόφασης σχετικά με τη 
χορήγηση (ή μη χορήγηση) αδείας για ένα έργο χωρίς εντούτοις να περιέχουν απαιτήσεις 
τεχνικού περιεχομένου. Οι τεχνικές απαιτήσεις απαντώνται στην αντίστοιχη ειδική νομοθεσία, 
όπως η οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών, η οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων, κλπ. Αυτό το σύστημα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτρέπεται η χρήση υφιστάμενων 
ρυθμίσεων παρακολούθησης που 
απορρέουν από άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα, κατά περίπτωση.

Χρησιμοποιούνται ρυθμίσεις
παρακολούθησης που απορρέουν από άλλο 
ενωσιακό νομοθέτημα, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δραστηριότητα παρακολούθησης εκ μέρους της αρμόδιας αρχής πρέπει να λαμβάνει δεόντως 
υπόψη της προδιαγραφές και διατάξεις άλλων σχετικών νόμων της ΕΕ, όπως η οδηγία 
2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών, η οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα κ.λπ.
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Τροπολογία 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτρέπεται η χρήση υφιστάμενων 
ρυθμίσεων παρακολούθησης που 
απορρέουν από άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα, κατά περίπτωση.

Ρυθμίσεις παρακολούθησης που 
απορρέουν από άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα χρησιμοποιούνται κατά 
περίπτωση.

Or. it

Τροπολογία 390
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτρέπεται η χρήση υφιστάμενων 
ρυθμίσεων παρακολούθησης που 
απορρέουν από άλλο ενωσιακό 
νομοθέτημα, κατά περίπτωση.

Επιτρέπεται η χρήση υφιστάμενων 
ρυθμίσεων παρακολούθησης,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
απορρέουν από άλλο ενωσιακό ή εθνικό 
νομοθέτημα, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 391
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες που 
συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 
και 7, καθώς και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές εκτιμήσεις που απαιτούνται με 
βάση άλλο νομοθέτημα της Ένωσης, και 
ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η 
αρμόδια αρχή οριστικοποιεί την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
εντός τριών μηνών.

διαγράφεται

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.

Or. en

Τροπολογία 392
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες που 
συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 
και 7, καθώς και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές εκτιμήσεις που απαιτούνται με 
βάση άλλο νομοθέτημα της Ένωσης, και 
ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η 
αρμόδια αρχή οριστικοποιεί την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 

διαγράφεται
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εντός τριών μηνών.
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να ορίζει χρονοδιάγραμμα για την απόφαση που αφορά την αίτηση 
χορήγησης άδειας. Η εν λόγω απόφαση πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες που 
συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 
και 7, καθώς και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές εκτιμήσεις που απαιτούνται με 
βάση άλλο νομοθέτημα της Ένωσης, και 
ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η 
αρμόδια αρχή οριστικοποιεί την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
εντός τριών μηνών.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες που 
συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 
και 7, καθώς και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές εκτιμήσεις που απαιτούνται με 
βάση άλλο νομοθέτημα της Ένωσης, και 
ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η αρμόδια 
αρχή οριστικοποιεί την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
εντός τριών μηνών.

3. Όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες που 
συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 
και 7 και ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις 
που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η 
αρμόδια αρχή οριστικοποιεί την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
εντός δύο μηνών.

Or. pl

Τροπολογία 395
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες που 
συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 
και 7, καθώς και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές εκτιμήσεις που απαιτούνται με 
βάση άλλο νομοθέτημα της Ένωσης, και 
ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η αρμόδια 
αρχή οριστικοποιεί την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
εντός τριών μηνών.

3. Όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες που 
συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 
και 7, καθώς και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές εκτιμήσεις που απαιτούνται με 
βάση άλλο νομοθέτημα της Ένωσης, και 
ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η αρμόδια 
αρχή οριστικοποιεί την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και εντός των 
εφαρμοστέων σε εθνικό επίπεδο 
προθεσμιών που προβλέπονται από τον 
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νόμο.

Or. nl

Τροπολογία 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες που 
συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 
και 7, καθώς και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές εκτιμήσεις που απαιτούνται με 
βάση άλλο νομοθέτημα της Ένωσης, και 
ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η αρμόδια 
αρχή οριστικοποιεί την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
εντός τριών μηνών.

3. Όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες που 
συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 
και 7, καθώς και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές εκτιμήσεις που απαιτούνται με 
βάση άλλο νομοθέτημα της Ένωσης, και 
ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η αρμόδια 
αρχή οριστικοποιεί την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
εντός 90 ημερών.

Or. en

Τροπολογία 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες που 
συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 
και 7, καθώς και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές εκτιμήσεις που απαιτούνται με 
βάση άλλο νομοθέτημα της Ένωσης, και 
ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που 

3. Όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες που 
συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 
και 7, καθώς και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές εκτιμήσεις που απαιτούνται με 
βάση άλλο νομοθέτημα της Ένωσης, και 
ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που 
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αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η αρμόδια 
αρχή οριστικοποιεί την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
εντός τριών μηνών.

αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η αρμόδια 
αρχή οριστικοποιεί την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
εντός ενενήντα ημερών.

Or. it

Τροπολογία 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. de

Αιτιολόγηση

Οι προθεσμίες πρέπει να ρυθμίζονται στο πλαίσιο του εκάστοτε κλάδου δικαίου.

Τροπολογία 399
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. it

Αιτιολόγηση

Το σαφές χρονοδιάγραμμα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση της όλης 
διαδικασίας.

Τροπολογία 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 έναν περαιτέρω 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. pl

Τροπολογία 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 ενενήντα περαιτέρω 
ημέρες και να ενημερώσει την Επιτροπή 
σχετικά με την καθυστέρηση και τα αίτιά 
της, 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
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Τροπολογία 403
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 το 
αργότερο· 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 404
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή 
την απόρριψη αδείας, η αρμόδια αρχή 
ελέγχει εάν οι πληροφορίες που περιέχει η 
περιβαλλοντική έκθεση κατά το άρθρο 5 
παράγραφος 1 είναι επικαιροποιημένες, 
ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
προτεινόμενα μέτρα πρόληψης, μείωσης 
και, ει δυνατόν, αντιστάθμισης τυχόν 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο όρος «επικαιροποιημένες» είναι υπερβολικά ασαφής. Αυτό δημιουργεί νομική αβεβαιότητα. 
Είναι προφανές ότι ο χρόνος και μόνο που δαπανάται στη διαδικασία χορήγησης αδείας 
(έρευνα/συλλογή περιβαλλοντικών πληροφοριών, εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και διαδικασία χορήγησης αδείας αυτή καθεαυτή) έχει ως αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να υπάρξουν επίκαιρες περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Τροπολογία 405
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή 
την απόρριψη αδείας, η αρμόδια αρχή 
ελέγχει εάν οι πληροφορίες που περιέχει η 
περιβαλλοντική έκθεση κατά το άρθρο 5 
παράγραφος 1 είναι επικαιροποιημένες, 
ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
προτεινόμενα μέτρα πρόληψης, μείωσης 
και, ει δυνατόν, αντιστάθμισης τυχόν 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή 
την απόρριψη αδείας, η αρμόδια αρχή 
ελέγχει εάν οι πληροφορίες που περιέχει η 
περιβαλλοντική έκθεση κατά το άρθρο 5 
παράγραφος 1 είναι επικαιροποιημένες, 

διαγράφεται
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ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
προτεινόμενα μέτρα πρόληψης, μείωσης 
και, ει δυνατόν, αντιστάθμισης τυχόν 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΠΕ πρέπει να καταρτίζεται σε διαβούλευση με τις αρχές. Η απαίτηση να ελέγχουν οι αρχές 
την ΕΠΕ μόνο κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ήταν δυσανάλογη για τους κυρίους 
έργου.

Τροπολογία 407
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή 
την απόρριψη αδείας, η αρμόδια αρχή 
ελέγχει εάν οι πληροφορίες που περιέχει η 
περιβαλλοντική έκθεση κατά το άρθρο 5 
παράγραφος 1 είναι επικαιροποιημένες, 
ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
προτεινόμενα μέτρα πρόληψης, μείωσης 
και, ει δυνατόν, αντιστάθμισης τυχόν 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω προτεινόμενη παράγραφος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δυνητικά επιβάλλει στην 
αρμόδια αρχή μια πολύ ευρεία υποχρέωση, απαιτώντας ένα επίπεδο επικύρωσης που απλώς δεν 
είναι ρεαλιστικά εφικτό χωρίς επιπλέον πόρους. Η αδυναμία συμμόρφωσης θα δημιουργούσε 
επίσης νέα πεδία νομικής αμφισβήτησης.

Τροπολογία 408
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή 
την απόρριψη αδείας, η αρμόδια αρχή 
ελέγχει εάν οι πληροφορίες που περιέχει η 
περιβαλλοντική έκθεση κατά το άρθρο 5 
παράγραφος 1 είναι επικαιροποιημένες, 
ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
προτεινόμενα μέτρα πρόληψης, μείωσης 
και, ει δυνατόν, αντιστάθμισης τυχόν 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων.

4. Πριν λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή 
την απόρριψη αδείας, η αρμόδια αρχή 
ελέγχει εάν οι πληροφορίες που περιέχει η 
περιβαλλοντική έκθεση κατά το άρθρο 5 
παράγραφος 1 είναι επικαιροποιημένες, 
ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
προτεινόμενα μέτρα πρόληψης, μείωσης 
και, ει δυνατόν, αντιστάθμισης τυχόν 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων. Η 
άδεια χορηγείται υπό τον όρο να 
εφαρμοστούν από τον κύριο έργου τα 
διορθωτικά μέτρα μετριασμού ή 
αντιστάθμισης της παραγράφου 2. 

Or. en

Τροπολογία 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή 
την απόρριψη αδείας, η αρμόδια αρχή 
ελέγχει εάν οι πληροφορίες που περιέχει η 
περιβαλλοντική έκθεση κατά το άρθρο 5 
παράγραφος 1 είναι επικαιροποιημένες, 
ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
προτεινόμενα μέτρα πρόληψης, μείωσης 
και, ει δυνατόν, αντιστάθμισης τυχόν 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων.

4. Πριν λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή 
την απόρριψη αδείας, η αρμόδια αρχή 
ελέγχει εάν οι πληροφορίες που περιέχει η 
περιβαλλοντική έκθεση κατά το άρθρο 5 
παράγραφος 1 είναι επικαιροποιημένες, 
ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
προτεινόμενα μέτρα πρόληψης, μείωσης 
και, ει δυνατόν, αντιστάθμισης τυχόν 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων.

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που 
περιέχονται στην έκθεση δεν είναι 
επίκαιρες, η αρμόδια αρχή καλεί τον 
κύριο έργου για την συμπλήρωσή της 
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έκθεσης.

Or. pl

Τροπολογία 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προκειμένου να λάβει την απόφαση 
που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί τη 
συνδρομή διαπιστευμένων και τεχνικά 
αρμόδιων ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων. Οι μισθολογικές 
ρυθμίσεις για τους εν λόγω 
εμπειρογνώμονες καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη και διασφαλίζουν ότι ο 
κύριος έργου συμβάλλει στην πληρωμή 
των υπηρεσιών που παρέχουν οι εν λόγω 
εμπειρογνώμονες.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να μην ζητεί τη 
συνδρομή των διαπιστευμένων και 
τεχνικά αρμόδιων ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων που βοήθησαν τον 
κύριο έργου στην κατάρτιση της έκθεσης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. lt

Τροπολογία 411
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση ή απόρριψη αδείας, η αρμόδια 
αρχή ή αρχές ενημερώνουν σχετικά το 
κοινό και τις αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1, σύμφωνα με τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες, και θέτουν στη 
διάθεση του κοινού τις ακόλουθες
πληροφορίες:

1. Εφόσον έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση ή απόρριψη αδείας, η αρμόδια 
αρχή ή αρχές ενημερώνουν σχετικά το 
κοινό και τις αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1, σύμφωνα με τις 
εθνικές διαδικασίες, και θέτουν την 
απόφαση στη διάθεση του κοινού και των 
αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 σύμφωνα με την οδηγία 
2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2003, για την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια των τροπολογιών επί του άρθρου 8 παράγραφος 1, η απόφαση για τη χορήγηση 
άδειας περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο ισχύον άρθρο 9 παράγραφος 1, 
οπότε το άρθρο 9 παράγραφος 1 μπορεί να απλοποιηθεί. Η απόφαση σχετικά με την αίτηση 
χορήγησης αδείας πρέπει να τίθεται στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Τροπολογία 412
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση ή απόρριψη αδείας, η αρμόδια 
αρχή ή αρχές ενημερώνουν σχετικά το 
κοινό και τις αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1, σύμφωνα με τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες, και θέτουν στη 
διάθεση του κοινού τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

1. Εφόσον έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση ή απόρριψη αδείας, η αρμόδια 
αρχή ή αρχές ενημερώνουν, όσο το 
δυνατόν νωρίτερα, σχετικά το κοινό και 
τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1, σύμφωνα με τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες, και το 
αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών. Η 
αρμόδια αρχή ή αρχές θέτουν στη διάθεση 
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του κοινού τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση ή απόρριψη αδείας, η αρμόδια 
αρχή ή αρχές ενημερώνουν σχετικά το 
κοινό και τις αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1, σύμφωνα με τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες, και θέτουν στη 
διάθεση του κοινού τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

1. Εφόσον έχει ληφθεί απόφαση για τη 
χορήγηση ή απόρριψη αδείας ή εκδοθεί 
άλλη απόφαση με σκοπό την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, 
η αρμόδια αρχή ή αρχές ενημερώνουν 
σχετικά το κοινό και τις αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, 
σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες, 
και θέτουν στη διάθεση του κοινού τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. pl

Τροπολογία 414
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το περιεχόμενο της απόφασης και τους 
όρους που ενδεχομένως τη συνοδεύουν·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 415
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι εξέτασε την περιβαλλοντική έκθεση 
και τους προβληματισμούς και τις γνώμες 
που εξέφρασε το ενδιαφερόμενο κοινό, 
τους κύριους λόγους και ζητήματα στα 
οποία βασίστηκε η απόφαση, καθώς και 
πληροφορίες για τη διαδικασία 
συμμετοχής του κοινού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι εξέτασε την περιβαλλοντική έκθεση 
και τους προβληματισμούς και τις γνώμες 
που εξέφρασε το ενδιαφερόμενο κοινό, 
τους κύριους λόγους και ζητήματα στα 
οποία βασίστηκε η απόφαση, καθώς και 
πληροφορίες για τη διαδικασία 
συμμετοχής του κοινού·

β) ότι εξέτασε την περιβαλλοντική έκθεση, 
τις παρατηρήσεις και τις γνώμες που 
εξέφρασε το ενδιαφερόμενο κοινό, καθώς 
και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων 
του εν λόγω κοινού και των αρχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, 
τους κύριους λόγους και ζητήματα στα 
οποία βασίστηκε η απόφαση·

Or. it

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου με το άρθρο 6: το κοινό συμμετέχει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, εκφράζοντας «παρατηρήσεις και γνώμες» (πρβλ. παράγραφο 4)· επιπλέον, γίνεται 
σαφής αναφορά στις διαδικασίες διαβούλευσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 5 και 7.
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Τροπολογία 417
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι εξέτασε την περιβαλλοντική έκθεση 
και τους προβληματισμούς και τις γνώμες 
που εξέφρασε το ενδιαφερόμενο κοινό, 
τους κύριους λόγους και ζητήματα στα 
οποία βασίστηκε η απόφαση, καθώς και 
πληροφορίες για τη διαδικασία
συμμετοχής του κοινού·

β) ότι εξέτασε την περιβαλλοντική έκθεση 
και τους προβληματισμούς και τις γνώμες 
που εξέφρασε το ενδιαφερόμενο κοινό, 
τους κύριους λόγους και ζητήματα στα 
οποία βασίστηκε η απόφαση, καθώς και 
πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο 
δόθηκε η πρέπουσα σημασία στις 
παρατηρήσεις που έγιναν μέσα από τη 
διαδικασία συμμετοχής του κοινού, ακόμα 
και όταν ένα έργο έχει αντίκτυπο στις 
αξίες των ακινήτων·

Or. en

Τροπολογία 418
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή των κυρίων μέτρων για την 
αποτροπή, τη μείωση και, ει δυνατόν, την 
αντιστάθμιση των σημαντικών δυσμενών 
επιπτώσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 419
Marianne Thyssen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιγραφή, εφόσον χρειάζεται, των 
μέτρων παρακολούθησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 420
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου 
κοινού να κινεί νομικές διαδικασίες 
σύμφωνα με το άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
3:

διαγράφεται

«3. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
αποφασίσουν να θέσουν στη διάθεση του 
κοινού τις πληροφορίες της παραγράφου 
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1, όταν η αρμόδια αρχή οριστικοποιήσει 
την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου.»

Or. pl

Τροπολογία 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
3:

διαγράφεται

«3. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
αποφασίσουν να θέσουν στη διάθεση του 
κοινού τις πληροφορίες της παραγράφου 
1, όταν η αρμόδια αρχή οριστικοποιήσει 
την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου.»

Or. it

Αιτιολόγηση

Πλεονάζει. Η παράγραφος 1 ορίζει ήδη ότι η αρμόδια αρχή υποχρεούται να διαθέτει στο κοινό 
τις πληροφορίες σχετικά με την εγκριθείσα απόφαση.

Τροπολογία 423
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
3:

διαγράφεται

«3. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
αποφασίσουν να θέσουν στη διάθεση του 
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κοινού τις πληροφορίες της παραγράφου 
1, όταν η αρμόδια αρχή οριστικοποιήσει 
την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω προτεινόμενη παράγραφος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Καθίσταται περιττή με το 
άρθρο 9 παράγραφος 1, αφού η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων διεκπεραιώνεται με την 
απόφαση για την αίτηση χορήγησης άδειας.

Τροπολογία 424
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν σε ποια 
φάση είναι δυνατόν να προσβάλλονται 
αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις,
δίνοντας τη δυνατότητα να αμφισβητηθεί 
η ουσιαστική και τυπική νομιμότητα 
αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
προσωρινών μέτρων προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το έργο δεν θα ξεκινήσει 
προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αναθεώρησης.»

Or. en

Τροπολογία 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 α (νέο)
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Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τι 
αποτελεί επαρκές συμφέρον και τι 
προσβολή δικαιώματος, με σταθερό 
γνώμονα να παρέχεται στο 
ενδιαφερόμενο κοινό ευρεία πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη. Προς τούτο, το 
συμφέρον κάθε μη κυβερνητικής 
οργάνωσης που πληροί τις απαιτήσεις 
του άρθρου 1 παράγραφος 2, η οποία:
α) έχει την έδρα των δραστηριοτήτων της 
στο έδαφος στο οποίο αναφέρονται οι 
αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις που 
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6, 
και
β) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις οι 
οποίες καθορίζονται από το εθνικό 
δίκαιο,
θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς του 
στοιχείου α) της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου. Οι οργανώσεις αυτές 
θεωρείται επίσης ότι έχουν δικαιώματα 
που μπορούν να προσβληθούν, για τους 
σκοπούς του στοιχείου β) της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

Or. it

Τροπολογία 426
Sandrine Bélier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 β (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9β. Στο άρθρο 11, το δεύτερο εδάφιο της 
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παραγράφου 4 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να είναι 
επαρκείς και αποτελεσματικές, να 
προβλέπουν την υποβολή αιτήσεων για τη 
λήψη ασφαλιστικών μέτρων και να είναι 
ορθές, δίκαιες, εμπρόθεσμες και να μην 
έχουν απαγορευτικό κόστος.»

Or. en

Τροπολογία 427
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα) και 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
α) Προστίθεται η εξής παράγραφος 5α:
«5α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν ότι η παραβίαση των 
διαδικαστικών και τυπικών διατάξεων 
είναι άνευ σημασίας σε σχέση με τη 
νομιμότητα της χορήγησης αδείας, 
εφόσον η απόφαση θα ήταν ενδεχομένως 
η ίδια και χωρίς την παραβίαση. Αυτή 
είναι ιδίως η περίπτωση όταν:
α) μεμονωμένοι ιδιώτες ή αρχές δεν 
έλαβαν μέρος στη διαδικασία συμμετοχής 
των αρχών ή του κοινού που απαιτείται 
από την παρούσα οδηγία, ωστόσο τα 
σχετικά θέματα ήταν αμελητέα ή 
συνεκτιμήθηκαν στην απόφαση,
β) οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 
του άρθρου 9 παράγραφος 1 είναι 
ελλιπείς, ή
γ) η ανακοίνωση που απαιτείται βάσει 
της παρούσας οδηγίας, εκδόθηκε κατόπιν 
διαδικαστικού σφάλματος, ωστόσο ο 
επιδιωκόμενος σκοπός της ανακοίνωσης 
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εκπληρώθηκε.
Δεν θίγεται το δικαίωμα των κρατών 
μελών να ορίζουν, στο πλαίσιο της 
εθνικής νομοθεσίας τους, σε σχέση με τα 
διαδικαστικά σφάλματα, τις απαιτήσεις 
που αφορούν σε παραβάσεις του νόμου.»
β) Προστίθεται η εξής παράγραφος 5β:
«5β. Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν 
ότι τα διαδικαστικά σφάλματα μπορούν 
να αποκατασταθούν ακόμη και μετά την 
έκδοση της απόφασης, εάν το 
διαδικαστικό σφάλμα δεν είναι σοβαρό 
και δεν επηρεάζει τα βασικά 
χαρακτηριστικά του έργου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές, 
ακόμη και μετά την αποκατάσταση του 
διαδικαστικού σφάλματος, λαμβάνουν 
νέα απόφαση με ανοιχτή έκβαση.»

Or. de

Τροπολογία 428
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγκεκριμένα, κάθε έξι έτη από την 
ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της οδηγίας XXX 
[Παρακαλείται η Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγει τον 
αριθμό της παρούσας οδηγίας], τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για:

Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τα τυχόν 
κριτήρια και/ή τα κατώτατα όρια που 
έχουν καθορισθεί για την επιλογή των εν 
λόγω έργων, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία θα είναι πολύ επαχθής. Θα είναι δύσκολο να προκύψουν εμπορικές 
λεπτομέρειες, όπως δύσκολος θα είναι και ο διαχωρισμός του κόστους της ΕΠΕ από άλλα 
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κόστη που συνδέονται με την εφαρμογή σχεδιασμού. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το μέσο 
κόστος. Η ισχύουσα απαίτηση υποβολής εκθέσεων είναι επαρκής.

Τροπολογία 429
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον αριθμό έργων αναφερόμενων στα 
παραρτήματα I και II που υποβλήθηκαν 
σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 
10·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 430
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την κατανομή των εκτιμήσεων 
ανάλογα με τις κατηγορίες των έργων που 
καθορίζονται στα παραρτήματα I και II·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 431
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την κατανομή των εκτιμήσεων ανά 
τύπο κυρίου έργου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 432
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον αριθμό έργων αναφερόμενων στο 
παράρτημα II που υποβλήθηκαν σε 
προσδιορισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 433
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη μέση διάρκεια της διαδικασίας 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 434
Marianne Thyssen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ)  το μέσο κόστος των εκτιμήσεων των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ)  το μέσο κόστος των εκτιμήσεων των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

διαγράφεται

Or. lt

Τροπολογία 436
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρα 12α και 12β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 
12α και 12β:

διαγράφεται

«Άρθρο12α
Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να 
εκδίδει πράξεις κατ’εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12β, για τα 
κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο 
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παράρτημα III και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα παραρτήματα II.A και 
IV, με σκοπό την προσαρμογή τους στην 
επιστημονική και την τεχνική πρόοδο.

Άρθρο 12β
1. Η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπό τους όρους του 
παρόντος άρθρου.
2. Η αρμοδιότητα που προβλέπεται στο 
άρθρο 12α ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’αόριστον από την [παρακαλείται η 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να εισάγει την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
3. Η κατά το άρθρο 12α εξουσιοδότηση 
είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την 
ανάθεση της αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε ημερομηνία που ορίζεται σε 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Πράξη κατ’εξουσιοδότηση που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12α 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δεν εγείρουν αντίρρηση 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να εγείρουν αντίρρηση. Το εν 
λόγω χρονικό διάστημα παρατείνεται 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αρμοδιότητα της Επιτροπής να επιτρέπει περαιτέρω προσαρμογές των 
παραρτημάτων συνεπεία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, είναι υπερβολικά ευρεία. Αυτό θα 
σήμαινε ότι η Επιτροπή θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να επεκτείνει την υποχρέωση ΕΠΕ στα 
έργα χωρίς επαρκή συμμετοχή των κρατών μελών. Για τέτοιες ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να εξακολουθήσει η απαίτηση 
διαδικασίας που να αφορά τροποποίηση της οδηγίας.

Τροπολογία 437
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρα 12α και 12β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 
12α και 12β:

διαγράφεται

«Άρθρο12α
Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να 
εκδίδει πράξεις κατ’εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12β, για τα 
κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο 
παράρτημα III και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα παραρτήματα II.A και 
IV, με σκοπό την προσαρμογή τους στην 
επιστημονική και την τεχνική πρόοδο.

Άρθρο 12β
1. Η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται
στην Επιτροπή υπό τους όρους του 
παρόντος άρθρου.
2. Η αρμοδιότητα που προβλέπεται στο 
άρθρο 12α ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’αόριστον από την [παρακαλείται η 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να εισάγει την ημερομηνία 
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έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
3. Η κατά το άρθρο 12α εξουσιοδότηση 
είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την 
ανάθεση της αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε ημερομηνία που ορίζεται σε 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Πράξη κατ’εξουσιοδότηση που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12α 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δεν εγείρουν αντίρρηση 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να εγείρουν αντίρρηση. Το εν 
λόγω χρονικό διάστημα παρατείνεται 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

Or. en

Τροπολογία 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρα 12α και 12β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 
12α και 12β:

διαγράφεται

«Άρθρο12α
Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να 
εκδίδει πράξεις κατ’εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12β, για τα 
κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο 
παράρτημα III και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα παραρτήματα II.A και 
IV, με σκοπό την προσαρμογή τους στην 
επιστημονική και την τεχνική πρόοδο.

Άρθρο 12β
1. Η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπό τους όρους του 
παρόντος άρθρου.
2. Η αρμοδιότητα που προβλέπεται στο 
άρθρο 12α ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’αόριστον από την [παρακαλείται η 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να εισάγει την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
3. Η κατά το άρθρο 12α εξουσιοδότηση 
είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την 
ανάθεση της αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε ημερομηνία που ορίζεται σε 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Πράξη κατ’εξουσιοδότηση που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12α 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο 
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μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δεν εγείρουν αντίρρηση 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να εγείρουν αντίρρηση. Το εν 
λόγω χρονικό διάστημα παρατείνεται 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση των παραρτημάτων έχει νομοθετικό χαρακτήρα. Η τροποποίηση των 
παραρτημάτων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα μειώσει την προβλεψιμότητα της οδηγίας. Ως 
εκ τούτου, τα παραρτήματα πρέπει να τροποποιηθούν με συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρα 12α και 12β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 
12α και 12β:

διαγράφεται

«Άρθρο12α
Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να 
εκδίδει πράξεις κατ’εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12β, για τα 
κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο 
παράρτημα III και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα παραρτήματα II.A και 
IV, με σκοπό την προσαρμογή τους στην 
επιστημονική και την τεχνική πρόοδο.

Άρθρο 12β
1. Η αρμοδιότητα έκδοσης 
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κατ’εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπό τους όρους του 
παρόντος άρθρου.
2. Η αρμοδιότητα που προβλέπεται στο 
άρθρο 12α ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’αόριστον από την [παρακαλείται η 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να εισάγει την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
3. Η κατά το άρθρο 12α εξουσιοδότηση 
είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την 
ανάθεση της αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε ημερομηνία που ορίζεται σε 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Πράξη κατ’εξουσιοδότηση που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12α 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δεν εγείρουν αντίρρηση 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να εγείρουν αντίρρηση. Το εν 
λόγω χρονικό διάστημα παρατείνεται 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

Or. en
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Τροπολογία 440
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρα 12α και 12β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 
12α και 12β:

διαγράφεται

«Άρθρο12α
Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να 
εκδίδει πράξεις κατ’εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12β, για τα 
κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο 
παράρτημα III και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα παραρτήματα II.A και 
IV, με σκοπό την προσαρμογή τους στην 
επιστημονική και την τεχνική πρόοδο.

Άρθρο 12β
1. Η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπό τους όρους του 
παρόντος άρθρου.
2. Η αρμοδιότητα που προβλέπεται στο 
άρθρο 12α ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’αόριστον από την [παρακαλείται η 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να εισάγει την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
3. Η κατά το άρθρο 12α εξουσιοδότηση 
είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την 
ανάθεση της αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε ημερομηνία που ορίζεται σε 
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν.
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4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Πράξη κατ’εξουσιοδότηση που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12α 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δεν εγείρουν αντίρρηση 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να εγείρουν αντίρρηση. Το εν 
λόγω χρονικό διάστημα παρατείνεται 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα παραρτήματα αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της οδηγίας. Δεν συμφωνούμε με τη χρήση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στην παρούσα οδηγία, και πρέπει να διαγραφούν τα άρθρα 12α 
και 12β.

Τροπολογία 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2011/92/EΕ
Άρθρο 12β – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Για να εξασφαλίζεται η ορθή 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν 
ορισμένοι τομείς της οικονομίας, η 
Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη 
και τη βιομηχανία, καταρτίζουν 
τομεακούς οδηγούς με τα κριτήρια που 
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πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να 
απλοποιηθεί και να διευκολυνθεί η 
τυποποίηση της διαδικασίας εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. es

Τροπολογία 442
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]. 
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 
επεξηγηματικό έγγραφο της σύνδεσης των 
διατάξεών τους με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο την [παρακαλείται η 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να εισάγει την ημερομηνία: 36 
μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 
επεξηγηματικό έγγραφο της σύνδεσης των 
διατάξεών τους με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. fr

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων, πρέπει να προβλεφθεί επαρκές χρονικό διάστημα για τη 
συμμόρφωση των κρατών μελών προς την παρούσα οδηγία. Το διάστημα των 36 μηνών 
φαίνεται να ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη.

Τροπολογία 443
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]. 
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς 
και επεξηγηματικό έγγραφο της σύνδεσης 
των διατάξεών τους με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]. 
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Or. en

Τροπολογία 444
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλληλεπικαλύπτεται με την παράγραφο 1.

Τροπολογία 445
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 διαγράφεται
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Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 
λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω άρθρο εισάγει ένα είδος αναδρομικότητας της νέας πρότασης. Όσον αφορά τον 
χαρακτήρα της οδηγίας, κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό.

Τροπολογία 446
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 
λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Η εν λόγω οδηγία εφαρμόζεται σε έργα
για τα οποία η διαδικασία ΕΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της αίτησης
χορήγησης αδείας, ξεκίνησε επισήμως 
μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2.

Or. en

Τροπολογία 447
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 
λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2, υπόκεινται 
στο καθεστώς που προβλεπόταν 
προηγουμένως στα άρθρα 3 έως 11 της 
οδηγίας 2011/92/EΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση αυτή δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ καθώς οι νομικές υποχρεώσεις του νέου 
κειμένου διαφέρουν σημαντικά από εκείνες της προηγούμενης έκδοσης.

Τροπολογία 448
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 
λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε μετά την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2, υπόκεινται 
στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, 
όπως τροποποιείται από την παρούσα 
οδηγία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, δεν κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή των διατάξεων της 
μελλοντικής οδηγίας σε συνεχιζόμενα έργα. Η νέα οδηγία θα πρέπει να ισχύει μόνο για τα έργα 
που υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές μετά τη μεταφορά της οδηγίας.
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Τροπολογία 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 
λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε μετά την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 υπόκεινται 
στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, 
όπως τροποποιείται από την παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 
λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2, δεν
υπόκεινται στις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 11 της 
οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως τροποποιείται 
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3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

από την παρούσα οδηγία.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να έχει 
αναδρομική ισχύ.

Τροπολογία 451
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 
λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 
λόγω ημερομηνία, δεν υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ένας κύριος έργου κινήσει διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων πριν από τη μεταφορά των 
αναθεωρήσεων της οδηγίας, τότε θα αναγκαστεί να ξεκινήσει την όλη διαδικασία ξανά από την 
αρχή. Πρέπει να αποφεύγεται η αναδρομική εφαρμογή της μελλοντικής οδηγίας.

Τροπολογία 452
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
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που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 
λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 
λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, 
εφόσον ο κύριος έργου ζητεί να συνεχίσει 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όσον αφορά το έργο του, στο 
πλαίσιο των νέων διατάξεων.

Or. de

Τροπολογία 453
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 
λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Η οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, 
δεν εφαρμόζεται σε έργα για τα οποία έχει 
οριστεί η υποχρέωση διενέργειας 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
πριν την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2, με εξαίρεση έργα που η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 
εντός 24 μηνών μετά την 
προαναφερθείσα ημερομηνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα οι κύριοι έργου να 
υποχρεωθούν να προβούν εκ νέου σε περιβαλλοντική εκτίμηση προκειμένου να συμμορφωθούν 
προς την τροποποιημένη οδηγία. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί από την πρόταση ότι θα 
παραμείνουν έγκυρες οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργούνται για εν 
εξελίξει έργα, οι οποίες κατά τον κρίσιμο χρόνο ήταν σύμφωνες προς τους κανονισμούς.
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Τροπολογία 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 
λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Οι περιπτώσεις έργων, για τα οποία η 
αίτηση χορήγησης αδείας υποβλήθηκε πριν 
την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 και η εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεών τους δεν έχει ολοκληρωθεί 
πριν την εν λόγω ημερομηνία, πρέπει να 
αντιμετωπίζονται εντός 8 μηνών από την 
ημερομηνία έγκρισης της 
τροποποιημένης οδηγίας.

Or. es

Τροπολογία 455
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 
λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 
αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 
λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 
ισχύει μέχρι την έναρξη ισχύος της 
τροποποιημένης οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους νόμιμης εμπιστοσύνης οι διαδικασίες, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση 
χορήγησης αδείας πριν από την προθεσμία εφαρμογής, μπορούν να ολοκληρώνονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της ισχύουσας οδηγίας ΕΠΕ. Η πρόταση της Επιτροπής θα σήμαινε ότι η 
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πλειοψηφία των ΕΠΕ που είχαν ξεκινήσει πριν από τη λήξη της προθεσμίας υλοποίησης και δεν 
είχαν ολοκληρωθεί κατά την ημέρα της λήξης θα έπρεπε να διεξαχθούν εξ ολοκλήρου από την 
αρχή σύμφωνα με τους νέους ισχύοντες κανονισμούς. Κάτι τέτοιο δεν είναι αναλογικό.


